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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        ن النوويةن النوويةن النوويةن النوويةوووواألربعاألربعاألربعاألربع

))))٢٢٢٢((((        
        

ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا 
وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد 

و'، صـىل هللا و'، صـىل هللا و'، صـىل هللا و'، صـىل هللا ٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورسـٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورسـٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورسـٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورسـ
        . . . . عليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDين

        ........بعدبعدبعدبعد    ٔامأامأامأاما    مثمثمثمث
وصلنا بفضل من هللا ومنة ٕاىل احلديث الثـاين مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل من هللا ومنة ٕاىل احلديث الثـاين مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل من هللا ومنة ٕاىل احلديث الثـاين مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد وصلنا بفضل من هللا ومنة ٕاىل احلديث الثـاين مـن هـذه أالربعـني املباركـة للـسـيد 

َر         ----رمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىلرمحه هللا تعاىل----احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي احلصور إالمام النووي  َر َعْن ُمعَ َر َعْن ُمعَ َر َعْن ُمعَ ـُن ُجلُـوٌس ««««: : : :  قَـالَ  قَـالَ  قَـالَ  قَـالَ ����َعْن ُمعَ ـُن ُجلُـوٌس بَيْنََمـا َحنْ ـُن ُجلُـوٌس بَيْنََمـا َحنْ ـُن ُجلُـوٌس بَيْنََمـا َحنْ بَيْنََمـا َحنْ

ِ ِعْنَد َرُسولِ ِعْنَد َرُسولِ ِعْنَد َرُسولِ ِعْنَد َرُسولِ  ijا  ِ ijا  ِ ijا  ِ ijَِّيـاِب، َشـِديُد ���� ا َِّيـاِب، َشـِديُد  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث َِّيـاِب، َشـِديُد  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث َِّيـاِب، َشـِديُد  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث
َفِر، َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ  iثَُر السqْعِر، َال يَُرى عَلَْيِه ا iَحدٌ َسَواِد الشqا اiَفِر، َوَال يَْعرِفُُه ِمن iثَُر السqْعِر، َال يَُرى عَلَْيِه ا iَحدٌ َسَواِد الشqا اiَفِر، َوَال يَْعرِفُُه ِمن iثَُر السqْعِر، َال يَُرى عَلَْيِه ا iَحدٌ َسَواِد الشqا اiَفِر، َوَال يَْعرِفُُه ِمن iثَُر السqْعِر، َال يَُرى عَلَْيِه ا iِيبِّ . . . . َسَواِد الش iَجلَـَس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحـىت iَجلَـَس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحـىت iَجلَـَس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحـىت iَجلَـَس ٕاَىل النـ iَحـىت

نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َووَ . . . . ���� نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َووَ فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َووَ فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َووَ فَاqسـْ ِين : : : : َضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيِْه، َوقَـالَ َضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيِْه، َوقَـالَ َضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيِْه، َوقَـالَ َضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيِْه، َوقَـالَ فَاqسـْ ـُد اqْخـِربْ iِين َ� ُمَحم ـُد اqْخـِربْ iِين َ� ُمَحم ـُد اqْخـِربْ iِين َ� ُمَحم ـُد اqْخـِربْ iُمَحم �َ

ْسَالمِ 
�
ْسَالمِ َعْن اْال
�
ْسَالمِ َعْن اْال
�
ْسَالمِ َعْن اْال
�
ِ . . . . َعْن اْال ijفََقاَل َرُسوُل ا ِ ijفََقاَل َرُسوُل ا ِ ijفََقاَل َرُسوُل ا ِ ijًدا : : : : ����فََقاَل َرُسوُل ا iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �

ًدا اْال iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
ًدا اْال iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
ًدا اْال iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
اْال

ــ َاكَة، َوتَ iــز ــْؤِيتَ ال َالَة، َوتُ iــص ــَمي ال ، َوتُِق ِ ijــوُل ا ــَرُس َاكَة، َوتَ iــز ــْؤِيتَ ال َالَة، َوتُ iــص ــَمي ال ، َوتُِق ِ ijــوُل ا ــَرُس َاكَة، َوتَ iــز ــْؤِيتَ ال َالَة، َوتُ iــص ــَمي ال ، َوتُِق ِ ijــوُل ا ــَرُس َاكَة، َوتَ iــز ــْؤِيتَ ال َالَة، َوتُ iــص ــَمي ال ، َوتُِق ِ ijــوُل ا ــَت ٕاْن َرُس ــجi الَْبيْ ــَضاَن، َوَحتُ ــَت ٕاْن ُصوَم َرَم ــجi الَْبيْ ــَضاَن، َوَحتُ ــَت ٕاْن ُصوَم َرَم ــجi الَْبيْ ــَضاَن، َوَحتُ ــَت ٕاْن ُصوَم َرَم ــجi الَْبيْ ــَضاَن، َوَحتُ ُصوَم َرَم
َتَطْعت ٕالَْيِه َسِبيًال  َتَطْعت ٕالَْيِه َسِبيًال اسـْ َتَطْعت ٕالَْيِه َسِبيًال اسـْ َتَطْعت ٕالَْيِه َسِبيًال اسـْ قُهُ . . . . َصَدْقتَصَدْقتَصَدْقتَصَدْقت: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . اسـْ قُهُ فََعِجْبنَا َ'ُ يَْساqُ'ُ َويَُصّدِ قُهُ فََعِجْبنَا َ'ُ يَْساqُ'ُ َويَُصّدِ قُهُ فََعِجْبنَا َ'ُ يَْساqُ'ُ َويَُصّدِ ِين َعـْن : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ! ! ! ! فََعِجْبنَا َ'ُ يَْساqُ'ُ َويَُصّدِ ِين َعـْن فَاqْخِربْ ِين َعـْن فَاqْخِربْ ِين َعـْن فَاqْخِربْ فَاqْخِربْ

ميَانِ 
�
ميَانِ اْال
�
ميَانِ اْال
�
ميَانِ اْال
�
ِ َوَمَالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِ�ِ َوالَْيـْوِم اْالِٓخـ: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . اْال ijَ�ِ ْن تُْؤِمَنqَوَمَالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِ�ِ َوالَْيـْوِم اْالِٓخـا ِ ijَ�ِ ْن تُْؤِمَنqَوَمَالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِ�ِ َوالَْيـْوِم اْالِٓخـا ِ ijَ�ِ ْن تُْؤِمَنqَوَمَالئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِ�ِ َوالَْيـْوِم اْالِٓخـا ِ ijَ�ِ ْن تُْؤِمَنqِر، َوتُـْؤِمَن ِ�لَْقـَدِر ِر، َوتُـْؤِمَن ِ�لَْقـَدِر ِر، َوتُـْؤِمَن ِ�لَْقـَدِر ِر، َوتُـْؤِمَن ِ�لَْقـَدِر ا

هِ  ِ هِ َخْريِِه َوَرشّ ِ هِ َخْريِِه َوَرشّ ِ هِ َخْريِِه َوَرشّ ِ ْحَسانِ : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . َصَدْقتَصَدْقتَصَدْقتَصَدْقت: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . َخْريِِه َوَرشّ
�
ِين َعْن اْال ْحَسانِ فَاqْخِربْ
�
ِين َعْن اْال ْحَسانِ فَاqْخِربْ
�
ِين َعْن اْال ْحَسانِ فَاqْخِربْ
�
ِين َعْن اْال ك : : : : قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ . . . . فَاqْخِربْ iـ َ q�َن ijْن تَْعُبـَد اqك ا iـ َ q�َن ijْن تَْعُبـَد اqك ا iـ َ q�َن ijْن تَْعُبـَد اqك ا iـ َ q�َن ijْن تَْعُبـَد اqا

iُه يََراك ن
�
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

�
iُه يََراكتََراُه، فَا ن

�
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

�
iُه يََراكتََراُه، فَا ن

�
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

�
iُه يََراكتََراُه، فَا ن

�
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

�
اعَةِ : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . َصَدْقتَصَدْقتَصَدْقتَصَدْقت: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . تََراُه، فَا iِين َعْن الس اعَةِ فَاqْخِربْ iِين َعْن الس اعَةِ فَاqْخِربْ iِين َعْن الس اعَةِ فَاqْخِربْ iِين َعْن الس َما َما َما َما : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . فَاqْخِربْ
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ائِلِ  iْعَملَ ِمْن السqُئوُل َعْهنَا ِبا ائِلِ الَْمسـْ iْعَملَ ِمْن السqُئوُل َعْهنَا ِبا ائِلِ الَْمسـْ iْعَملَ ِمْن السqُئوُل َعْهنَا ِبا ائِلِ الَْمسـْ iْعَملَ ِمْن السqُئوُل َعْهنَا ِبا ِين َعـْن اqَماَراِهتَـا؟ قَـالَ : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ . . . . الَْمسـْ ِين َعـْن اqَماَراِهتَـا؟ قَـالَ فَـاqْخِربْ ِين َعـْن اqَماَراِهتَـا؟ قَـالَ فَـاqْخِربْ ِين َعـْن اqَماَراِهتَـا؟ قَـالَ فَـاqْخِربْ َمـُة : : : : فَـاqْخِربْ qْن تَـِ¢َ اْالqَمـُة ا qْن تَـِ¢َ اْالqَمـُة ا qْن تَـِ¢َ اْالqَمـُة ا qْن تَـِ¢َ اْالqا
اِء يََتَطـاَولُوَن ِيف الُْبنْيَـانِ  iْن تََرى الُْحَفاَة الُْعـَراَة الَْعـاَ¦َ ِرعَـاَء الـشqَهتَا، َواi اِء يََتَطـاَولُوَن ِيف الُْبنْيَـانِ َرب iْن تََرى الُْحَفاَة الُْعـَراَة الَْعـاَ¦َ ِرعَـاَء الـشqَهتَا، َواi اِء يََتَطـاَولُوَن ِيف الُْبنْيَـانِ َرب iْن تََرى الُْحَفاَة الُْعـَراَة الَْعـاَ¦َ ِرعَـاَء الـشqَهتَا، َواi اِء يََتَطـاَولُوَن ِيف الُْبنْيَـانِ َرب iْن تََرى الُْحَفاَة الُْعـَراَة الَْعـاَ¦َ ِرعَـاَء الـشqَهتَا، َواi ُمثi انَْطلَـَق، ُمثi انَْطلَـَق، ُمثi انَْطلَـَق، ُمثi انَْطلَـَق، . . . . َرب

ائُِل؟ قَلَْت : : : :  َمِلي»ا، ُمثi قَالَ  َمِلي»ا، ُمثi قَالَ  َمِلي»ا، ُمثi قَالَ  َمِلي»ا، ُمثi قَالَ فَلَِبثتفَلَِبثتفَلَِبثتفَلَِبثت iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ُ َوَرُسوُ'ُ اqعْملَُ :  :  :  :  َ� ُمعَ ijعْملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijعْملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijعْملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijُه :  :  :  :  قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ .  .  .  .  اi ن
�
iُه فَا ن
�
iُه فَا ن
�
iُه فَا ن
�
فَا

ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ  ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل         ....»»»»ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل

هذا احلديث كام يسميه ٔاهل السـنة بأم السـنة كـام ٔان الفاحتـة يه ٔام القـرآن، ٔالنـه هذا احلديث كام يسميه ٔاهل السـنة بأم السـنة كـام ٔان الفاحتـة يه ٔام القـرآن، ٔالنـه هذا احلديث كام يسميه ٔاهل السـنة بأم السـنة كـام ٔان الفاحتـة يه ٔام القـرآن، ٔالنـه هذا احلديث كام يسميه ٔاهل السـنة بأم السـنة كـام ٔان الفاحتـة يه ٔام القـرآن، ٔالنـه 
لكها، ؤانت ترى ٔانه تلكـم عـن الـرشيعة بـذكر ٔاراكن إالسـالم لكها، ؤانت ترى ٔانه تلكـم عـن الـرشيعة بـذكر ٔاراكن إالسـالم لكها، ؤانت ترى ٔانه تلكـم عـن الـرشيعة بـذكر ٔاراكن إالسـالم لكها، ؤانت ترى ٔانه تلكـم عـن الـرشيعة بـذكر ٔاراكن إالسـالم اشـمتل عىل الرشيعة اشـمتل عىل الرشيعة اشـمتل عىل الرشيعة اشـمتل عىل الرشيعة 

وتلكم عن العقيدة ببيان إالميان، وتلكم عن السلوك وأالخالق يف درجة إالحسان، وتلكم عن العقيدة ببيان إالميان، وتلكم عن السلوك وأالخالق يف درجة إالحسان، وتلكم عن العقيدة ببيان إالميان، وتلكم عن السلوك وأالخالق يف درجة إالحسان، وتلكم عن العقيدة ببيان إالميان، وتلكم عن السلوك وأالخالق يف درجة إالحسان، 
        ....فهذا احلديث اشـمتل عىل لك ما ٔانت واجده من ٔاراكن هذه الرشيعةفهذا احلديث اشـمتل عىل لك ما ٔانت واجده من ٔاراكن هذه الرشيعةفهذا احلديث اشـمتل عىل لك ما ٔانت واجده من ٔاراكن هذه الرشيعةفهذا احلديث اشـمتل عىل لك ما ٔانت واجده من ٔاراكن هذه الرشيعة

نا نا نا نا  وقد مرت ترمجته معنا يف احلديث أالول يروي ل  وقد مرت ترمجته معنا يف احلديث أالول يروي ل  وقد مرت ترمجته معنا يف احلديث أالول يروي ل  وقد مرت ترمجته معنا يف احلديث أالول يروي ل ����واحلديث كام ترون ٔان معر واحلديث كام ترون ٔان معر واحلديث كام ترون ٔان معر واحلديث كام ترون ٔان معر 

 جاء متعلًما ومعلًما، جاء يف هيئة املـتعمل فـسأل  جاء متعلًما ومعلًما، جاء يف هيئة املـتعمل فـسأل  جاء متعلًما ومعلًما، جاء يف هيئة املـتعمل فـسأل  جاء متعلًما ومعلًما، جاء يف هيئة املـتعمل فـسأل ����هذا املشهد وهو ٔان جربيل هذا املشهد وهو ٔان جربيل هذا املشهد وهو ٔان جربيل هذا املشهد وهو ٔان جربيل 

 عن هذه أالمور، وجاء معلًما ٔالنه متسببًا يف تعلمي الـصحابة بـسؤا' فهـو  عن هذه أالمور، وجاء معلًما ٔالنه متسببًا يف تعلمي الـصحابة بـسؤا' فهـو  عن هذه أالمور، وجاء معلًما ٔالنه متسببًا يف تعلمي الـصحابة بـسؤا' فهـو  عن هذه أالمور، وجاء معلًما ٔالنه متسببًا يف تعلمي الـصحابة بـسؤا' فهـو ����النيب النيب النيب النيب 
        ....ٔايًضا معملٔايًضا معملٔايًضا معملٔايًضا معمل

ِ ««««: : : : يقوليقوليقوليقول ijُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل ا ِ بَيْنََما َحنْ ijُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل ا ِ بَيْنََما َحنْ ijُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل ا ِ بَيْنََما َحنْ ijُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل ا ُجٌل َشِديُد ُجٌل َشِديُد ُجٌل َشِديُد ُجٌل َشِديُد  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا رَ  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا رَ  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا رَ  َذاَت يَْوٍم، ٕاْذ َطلََع عَلَْينَا رَ ����بَيْنََما َحنْ
ْعرِ  iَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الش ْعرِ بََياِض الث iَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الش ْعرِ بََياِض الث iَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الش ْعرِ بََياِض الث iَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الش         »»»»بََياِض الث

        .... �حلديث �حلديث �حلديث �حلديث     الفوائد الفوائد الفوائد الفوائدذكر فوائد نذكرها ونرى كيف نربطذكر فوائد نذكرها ونرى كيف نربطذكر فوائد نذكرها ونرى كيف نربطذكر فوائد نذكرها ونرى كيف نربط::::الشـيخ العثميني رمحه هللا الشـيخ العثميني رمحه هللا الشـيخ العثميني رمحه هللا الشـيخ العثميني رمحه هللا 

 جمالسة ٔاحصابه وهذا الهدي يدل عىل  جمالسة ٔاحصابه وهذا الهدي يدل عىل  جمالسة ٔاحصابه وهذا الهدي يدل عىل  جمالسة ٔاحصابه وهذا الهدي يدل عىل ���� ٔان من هدي النيب  ٔان من هدي النيب  ٔان من هدي النيب  ٔان من هدي النيب ::::الفائدة أالوىلالفائدة أالوىلالفائدة أالوىلالفائدة أالوىل: : : : يقوليقوليقوليقول

ـُن ُجلُـوٌس ِعْنـَد ««««، ففي جمالسة أالحصاب نفي للكرب ، ففي جمالسة أالحصاب نفي للكرب ، ففي جمالسة أالحصاب نفي للكرب ، ففي جمالسة أالحصاب نفي للكرب ����حسن خلق النيب حسن خلق النيب حسن خلق النيب حسن خلق النيب  ـُن ُجلُـوٌس ِعْنـَد بَيْنََما َحنْ ـُن ُجلُـوٌس ِعْنـَد بَيْنََما َحنْ ـُن ُجلُـوٌس ِعْنـَد بَيْنََما َحنْ بَيْنََما َحنْ

 ِ ijَرُسوِل ا ِ ijَرُسوِل ا ِ ijَرُسوِل ا ِ ijفاكن جيالس ٔاحصابه ويقرتب مهنم ال يعزتل عهنم، وهذا من حسن فاكن جيالس ٔاحصابه ويقرتب مهنم ال يعزتل عهنم، وهذا من حسن فاكن جيالس ٔاحصابه ويقرتب مهنم ال يعزتل عهنم، وهذا من حسن فاكن جيالس ٔاحصابه ويقرتب مهنم ال يعزتل عهنم، وهذا من حسن » » » » ����َرُسوِل ا

        . . . . ����خلقه خلقه خلقه خلقه 



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

 ٔانـه ينبغـي لٕالنـسان ٔان يكـون ذا عـرشة مـن النـاس وجمالـسة ؤاال  ٔانـه ينبغـي لٕالنـسان ٔان يكـون ذا عـرشة مـن النـاس وجمالـسة ؤاال  ٔانـه ينبغـي لٕالنـسان ٔان يكـون ذا عـرشة مـن النـاس وجمالـسة ؤاال  ٔانـه ينبغـي لٕالنـسان ٔان يكـون ذا عـرشة مـن النـاس وجمالـسة ؤاال ::::الفائدة الثانيـةالفائدة الثانيـةالفائدة الثانيـةالفائدة الثانيـة
ان وال ان وال ان وال ان وال يزنوي عهنم، وهذه سـيكون لها �ب بعد ذÈ نذكر فيه مىت ال يزنوي إالنسيزنوي عهنم، وهذه سـيكون لها �ب بعد ذÈ نذكر فيه مىت ال يزنوي إالنسيزنوي عهنم، وهذه سـيكون لها �ب بعد ذÈ نذكر فيه مىت ال يزنوي إالنسيزنوي عهنم، وهذه سـيكون لها �ب بعد ذÈ نذكر فيه مىت ال يزنوي إالنس

        ....؟؟؟؟يعزتل، ومىت تكون العز¦ ٔافضل حبسب احلاليعزتل، ومىت تكون العز¦ ٔافضل حبسب احلاليعزتل، ومىت تكون العز¦ ٔافضل حبسب احلاليعزتل، ومىت تكون العز¦ ٔافضل حبسب احلال

ْعرِ ««««: : : : يقوليقوليقوليقول iَِّيـاِب، َشـِديُد َسـَواِد الـش ْعرِ ٕاْذ َطلََع عَلَْينَـا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث iَِّيـاِب، َشـِديُد َسـَواِد الـش ْعرِ ٕاْذ َطلََع عَلَْينَـا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث iَِّيـاِب، َشـِديُد َسـَواِد الـش ْعرِ ٕاْذ َطلََع عَلَْينَـا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث iَِّيـاِب، َشـِديُد َسـَواِد الـش ، هـذا ، هـذا ، هـذا ، هـذا »»»»ٕاْذ َطلََع عَلَْينَـا َرُجـٌل َشـِديُد بََيـاِض الث

 راوي احلـديث، وهـو ٔان هـذا  راوي احلـديث، وهـو ٔان هـذا  راوي احلـديث، وهـو ٔان هـذا  راوي احلـديث، وهـو ٔان هـذا ����اDاخل لفت انتباه الصحابة مجيًعـا ومـهنم معـر اDاخل لفت انتباه الصحابة مجيًعـا ومـهنم معـر اDاخل لفت انتباه الصحابة مجيًعـا ومـهنم معـر اDاخل لفت انتباه الصحابة مجيًعـا ومـهنم معـر 
نـه غريـب ٕاذن الغريـب ٔاىت مـن نـه غريـب ٕاذن الغريـب ٔاىت مـن نـه غريـب ٕاذن الغريـب ٔاىت مـن نـه غريـب ٕاذن الغريـب ٔاىت مـن الرجل اDاخل ال يعرفونه، ٕاذن هو غريب، ومـع أ الرجل اDاخل ال يعرفونه، ٕاذن هو غريب، ومـع أ الرجل اDاخل ال يعرفونه، ٕاذن هو غريب، ومـع أ الرجل اDاخل ال يعرفونه، ٕاذن هو غريب، ومـع أ 

َِّياِب ««««: : : : مسافة سفر، ومع ذÈ ' هذا الوصف، قالمسافة سفر، ومع ذÈ ' هذا الوصف، قالمسافة سفر، ومع ذÈ ' هذا الوصف، قالمسافة سفر، ومع ذÈ ' هذا الوصف، قال َِّياِب َشِديُد بََياِض الث َِّياِب َشِديُد بََياِض الث َِّياِب َشِديُد بََياِض الث ٔاي ال يـرى ٔاي ال يـرى ٔاي ال يـرى ٔاي ال يـرى » » » » َشِديُد بََياِض الث
        . . . . عليه غربة، وثيابه ليست مغربة وال معفرة وال يشء ثيابه بيضاء Íصعة البياضعليه غربة، وثيابه ليست مغربة وال معفرة وال يشء ثيابه بيضاء Íصعة البياضعليه غربة، وثيابه ليست مغربة وال معفرة وال يشء ثيابه بيضاء Íصعة البياضعليه غربة، وثيابه ليست مغربة وال معفرة وال يشء ثيابه بيضاء Íصعة البياض

ْعرِ «««« iْعرِ َشِديُد َسَواِد الش iْعرِ َشِديُد َسَواِد الش iْعرِ َشِديُد َسَواِد الش iاخـل بوصـفني����فهنا مدح معـر فهنا مدح معـر فهنا مدح معـر فهنا مدح معـر » » » » َشِديُد َسَواِد الشDاخـل بوصـفني هـذا اDاخـل بوصـفني هـذا اDاخـل بوصـفني هـذا اDجـبيل  جـبيل  جـبيل  جـبيل ٔاحـدهامٔاحـدهامٔاحـدهامٔاحـدهام: : : :  هـذا ا 
        ....مكتسبمكتسبمكتسبمكتسب: : : : ررررواالٓخواالٓخواالٓخواالٓخ

 فهـو  فهـو  فهـو  فهـو ::::ؤاما املكتسبؤاما املكتسبؤاما املكتسبؤاما املكتسب فهـي شدة سواد شعره هذه جبÕ خلقه هللا عليه،  فهـي شدة سواد شعره هذه جبÕ خلقه هللا عليه،  فهـي شدة سواد شعره هذه جبÕ خلقه هللا عليه،  فهـي شدة سواد شعره هذه جبÕ خلقه هللا عليه، ::::ٔاما اجلبيلٔاما اجلبيلٔاما اجلبيلٔاما اجلبيل
    : : : : ويف هذا دليل ٔايًضاويف هذا دليل ٔايًضاويف هذا دليل ٔايًضاويف هذا دليل ٔايًضاشدة بياض ثيابه وهو هنا كام قلت معر ميدحه هبذه الصفات، شدة بياض ثيابه وهو هنا كام قلت معر ميدحه هبذه الصفات، شدة بياض ثيابه وهو هنا كام قلت معر ميدحه هبذه الصفات، شدة بياض ثيابه وهو هنا كام قلت معر ميدحه هبذه الصفات، 

عىل ٔان إالنسان حيرص عىل ٔان يكون نظيف امللبس، نظيف البدن حال خمالطتـه عىل ٔان إالنسان حيرص عىل ٔان يكون نظيف امللبس، نظيف البدن حال خمالطتـه عىل ٔان إالنسان حيرص عىل ٔان يكون نظيف امللبس، نظيف البدن حال خمالطتـه عىل ٔان إالنسان حيرص عىل ٔان يكون نظيف امللبس، نظيف البدن حال خمالطتـه 
 ٔان يكون متنظًفا هـذا مـن الهـدي ومـن الـسـنة،  ٔان يكون متنظًفا هـذا مـن الهـدي ومـن الـسـنة،  ٔان يكون متنظًفا هـذا مـن الهـدي ومـن الـسـنة،  ٔان يكون متنظًفا هـذا مـن الهـدي ومـن الـسـنة، للعلامء، حال اÜالسة ٔالهل العملللعلامء، حال اÜالسة ٔالهل العملللعلامء، حال اÜالسة ٔالهل العملللعلامء، حال اÜالسة ٔالهل العمل

وÈá رشع ßغتسال يف ٔا�م امجلعة وأالعياد، امجلعـة �لـنص، وأالعيـاد �لقيـاس وÈá رشع ßغتسال يف ٔا�م امجلعة وأالعياد، امجلعـة �لـنص، وأالعيـاد �لقيـاس وÈá رشع ßغتسال يف ٔا�م امجلعة وأالعياد، امجلعـة �لـنص، وأالعيـاد �لقيـاس وÈá رشع ßغتسال يف ٔا�م امجلعة وأالعياد، امجلعـة �لـنص، وأالعيـاد �لقيـاس 
        ....علهيا بفعل الصحابةعلهيا بفعل الصحابةعلهيا بفعل الصحابةعلهيا بفعل الصحابة

ملاذا هذا؟ ٔالنه حمل اجãع فٕاذن حال ßجãع وخاصة بأهل العمل ينبغي عىل املرء ملاذا هذا؟ ٔالنه حمل اجãع فٕاذن حال ßجãع وخاصة بأهل العمل ينبغي عىل املرء ملاذا هذا؟ ٔالنه حمل اجãع فٕاذن حال ßجãع وخاصة بأهل العمل ينبغي عىل املرء ملاذا هذا؟ ٔالنه حمل اجãع فٕاذن حال ßجãع وخاصة بأهل العمل ينبغي عىل املرء 
ٔالن هذه أالمور تؤثر يف النفوس، وتؤثر ٔالن هذه أالمور تؤثر يف النفوس، وتؤثر ٔالن هذه أالمور تؤثر يف النفوس، وتؤثر ٔالن هذه أالمور تؤثر يف النفوس، وتؤثر ٔان يكون متنظًفا يف بدنه ويف ثوبه، ملاذا؟ ٔان يكون متنظًفا يف بدنه ويف ثوبه، ملاذا؟ ٔان يكون متنظًفا يف بدنه ويف ثوبه، ملاذا؟ ٔان يكون متنظًفا يف بدنه ويف ثوبه، ملاذا؟ 

يف اÜموع احلارض وليس من �ب الزهد ٔان يرتك إالنسان نفسه بال نظافة يف بدنه يف اÜموع احلارض وليس من �ب الزهد ٔان يرتك إالنسان نفسه بال نظافة يف بدنه يف اÜموع احلارض وليس من �ب الزهد ٔان يرتك إالنسان نفسه بال نظافة يف بدنه يف اÜموع احلارض وليس من �ب الزهد ٔان يرتك إالنسان نفسه بال نظافة يف بدنه 
وال ثوبه كام يفعل الصوفية فٕاهنم يذكرون ٔان من الزهد لبس املرقع، ؤان من الزهـد وال ثوبه كام يفعل الصوفية فٕاهنم يذكرون ٔان من الزهد لبس املرقع، ؤان من الزهـد وال ثوبه كام يفعل الصوفية فٕاهنم يذكرون ٔان من الزهد لبس املرقع، ؤان من الزهـد وال ثوبه كام يفعل الصوفية فٕاهنم يذكرون ٔان من الزهد لبس املرقع، ؤان من الزهـد 
    ترك الطعام الطيب، ؤان من الزهد ترك الشعر بال دهن وبال غسل، ٔاي زهد يفترك الطعام الطيب، ؤان من الزهد ترك الشعر بال دهن وبال غسل، ٔاي زهد يفترك الطعام الطيب، ؤان من الزهد ترك الشعر بال دهن وبال غسل، ٔاي زهد يفترك الطعام الطيب، ؤان من الزهد ترك الشعر بال دهن وبال غسل، ٔاي زهد يف
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ذÈ، هذه غري نظافة، هذه قذارة نعوذ �� مهنا، ٕامنـا النظافـة هـذا ٔامـر مطلـوب ذÈ، هذه غري نظافة، هذه قذارة نعوذ �� مهنا، ٕامنـا النظافـة هـذا ٔامـر مطلـوب ذÈ، هذه غري نظافة، هذه قذارة نعوذ �� مهنا، ٕامنـا النظافـة هـذا ٔامـر مطلـوب ذÈ، هذه غري نظافة، هذه قذارة نعوذ �� مهنا، ٕامنـا النظافـة هـذا ٔامـر مطلـوب 
        ....رشعًارشعًارشعًارشعًا

َِّياِب ««««: : : : ٕاذن قالٕاذن قالٕاذن قالٕاذن قال َِّياِب َشِديُد بََياِض الث َِّياِب َشِديُد بََياِض الث َِّياِب َشِديُد بََياِض الث ْعرِ     َشِديُد بََياِض الث iْعرِ َشِديُد َسـَواِد الـش iْعرِ َشِديُد َسـَواِد الـش iْعرِ َشِديُد َسـَواِد الـش iيف روايـة ابـن ماجـة قـاليف روايـة ابـن ماجـة قـاليف روايـة ابـن ماجـة قـاليف روايـة ابـن ماجـة قـال» » » » َشِديُد َسـَواِد الـش : : : :
وَشـِديُد بََيــاِض وَشـِديُد بََيــاِض وَشـِديُد بََيــاِض وَشـِديُد بََيــاِض ««««، معــىن هـذا ٔانـه اكن حــاًرسا فـرٔاي شـعر رٔاســه ، معــىن هـذا ٔانـه اكن حــاًرسا فـرٔاي شـعر رٔاســه ، معــىن هـذا ٔانـه اكن حــاًرسا فـرٔاي شـعر رٔاســه ، معــىن هـذا ٔانـه اكن حــاًرسا فـرٔاي شـعر رٔاســه »»»»شـعر الـرٔاسشـعر الـرٔاسشـعر الـرٔاسشـعر الـرٔاس««««

َِّياِب  َِّياِب الث َِّياِب الث َِّياِب الث  ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه  ٔانـه ����بياض من الثياب ورد فيه سـنة وهو مـا روي عـن النـيب بياض من الثياب ورد فيه سـنة وهو مـا روي عـن النـيب بياض من الثياب ورد فيه سـنة وهو مـا روي عـن النـيب بياض من الثياب ورد فيه سـنة وهو مـا روي عـن النـيب لبس ال لبس ال لبس ال لبس ال » » » » الث
َا ِمْن َخْريِ ِثَياِبُمكْ َوَكِفّنُوا ِفهيَـا َمـْوَ®مكُْ ««««: : : : قالقالقالقال iهن

�
َا ِمْن َخْريِ ِثَياِبُمكْ َوَكِفّنُوا ِفهيَـا َمـْوَ®مكُْ الْبَُسوا ِمْن ِثَياِبُمكْ الَْبَياَض فَا iهن
�
َا ِمْن َخْريِ ِثَياِبُمكْ َوَكِفّنُوا ِفهيَـا َمـْوَ®مكُْ الْبَُسوا ِمْن ِثَياِبُمكْ الَْبَياَض فَا iهن
�
َا ِمْن َخْريِ ِثَياِبُمكْ َوَكِفّنُوا ِفهيَـا َمـْوَ®مكُْ الْبَُسوا ِمْن ِثَياِبُمكْ الَْبَياَض فَا iهن
�
واحلـديث واحلـديث واحلـديث واحلـديث » » » » الْبَُسوا ِمْن ِثَياِبُمكْ الَْبَياَض فَا

        ....حسنحسنحسنحسن

َفرِ  « « « «    :::: قال قال قال قال::::صفة ٔاخرىصفة ٔاخرىصفة ٔاخرىصفة ٔاخرى iثَـُر الـسqَفرِ َال يُـَرى عَلَْيـِه ا iثَـُر الـسqَفرِ َال يُـَرى عَلَْيـِه ا iثَـُر الـسqَفرِ َال يُـَرى عَلَْيـِه ا iثَـُر الـسqك ك ك ك ، ٔاي مـع هـذا الـسواد لـيس هنـا، ٔاي مـع هـذا الـسواد لـيس هنـا، ٔاي مـع هـذا الـسواد لـيس هنـا، ٔاي مـع هـذا الـسواد لـيس هنـا»»»»َال يُـَرى عَلَْيـِه ا
        ....»»»»َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ ««««: : : : شعث يف الشعر وليس هناك غربة عىل الثياب، مث قالشعث يف الشعر وليس هناك غربة عىل الثياب، مث قالشعث يف الشعر وليس هناك غربة عىل الثياب، مث قالشعث يف الشعر وليس هناك غربة عىل الثياب، مث قال

هذا يدلنا عىل ٔان الـصحابة شـغلهم شـأن اDاخـل ٔاهنـم لكهـم هذا يدلنا عىل ٔان الـصحابة شـغلهم شـأن اDاخـل ٔاهنـم لكهـم هذا يدلنا عىل ٔان الـصحابة شـغلهم شـأن اDاخـل ٔاهنـم لكهـم هذا يدلنا عىل ٔان الـصحابة شـغلهم شـأن اDاخـل ٔاهنـم لكهـم ....»»»»َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ َوَال يَْعرِفُُه ِمنiا اqَحدٌ ««««
ال ال ال ال ««««: : : : استنكروا من هذا الشخص، من هذا اDاخل، ويف رواية عند ٔايب يعىل قالاستنكروا من هذا الشخص، من هذا اDاخل، ويف رواية عند ٔايب يعىل قالاستنكروا من هذا الشخص، من هذا اDاخل، ويف رواية عند ٔايب يعىل قالاستنكروا من هذا الشخص، من هذا اDاخل، ويف رواية عند ٔايب يعىل قال

        ....»»»»ررررنرى عليه ٔاثر السفنرى عليه ٔاثر السفنرى عليه ٔاثر السفنرى عليه ٔاثر السف

ٔان اخللطة مع الناس ٔافـضل مـن العـز¦ مـا مل خيـش إالنـسان عـىل ٔان اخللطة مع الناس ٔافـضل مـن العـز¦ مـا مل خيـش إالنـسان عـىل ٔان اخللطة مع الناس ٔافـضل مـن العـز¦ مـا مل خيـش إالنـسان عـىل ٔان اخللطة مع الناس ٔافـضل مـن العـز¦ مـا مل خيـش إالنـسان عـىل     :::: الثالثة الثالثة الثالثة الثالثةالفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

يُوِشُك اqْن يَُكوَن َخْريَ يُوِشُك اqْن يَُكوَن َخْريَ يُوِشُك اqْن يَُكوَن َخْريَ يُوِشُك اqْن يَُكوَن َخْريَ ««««: : : : ����دينه، فٕان خيش عىل دينه فالعز¦ ٔافضل؛ لقول النيب دينه، فٕان خيش عىل دينه فالعز¦ ٔافضل؛ لقول النيب دينه، فٕان خيش عىل دينه فالعز¦ ٔافضل؛ لقول النيب دينه، فٕان خيش عىل دينه فالعز¦ ٔافضل؛ لقول النيب 
        ....»»»»ِمْن الِْفَنت ِمْن الِْفَنت ِمْن الِْفَنت ِمْن الِْفَنت َماِل الُْمْسِملِ غََمنٌ يَتَْبُع ِهبَا َشَعَف الِْجَباِل َوَمَواِقَع الَْقْطِر يَِفرó ِبِديِنِه َماِل الُْمْسِملِ غََمنٌ يَتَْبُع ِهبَا َشَعَف الِْجَباِل َوَمَواِقَع الَْقْطِر يَِفرó ِبِديِنِه َماِل الُْمْسِملِ غََمنٌ يَتَْبُع ِهبَا َشَعَف الِْجَباِل َوَمَواِقَع الَْقْطِر يَِفرó ِبِديِنِه َماِل الُْمْسِملِ غََمنٌ يَتَْبُع ِهبَا َشَعَف الِْجَباِل َوَمَواِقَع الَْقْطِر يَِفرó ِبِديِنِه 

 هذا خري ؤافضل، فٕان خالط الناس  هذا خري ؤافضل، فٕان خالط الناس  هذا خري ؤافضل، فٕان خالط الناس  هذا خري ؤافضل، فٕان خالط الناس ����فيخالط الناس ويصرب عىل ٔاذامه قال النيب فيخالط الناس ويصرب عىل ٔاذامه قال النيب فيخالط الناس ويصرب عىل ٔاذامه قال النيب فيخالط الناس ويصرب عىل ٔاذامه قال النيب 
وتعرض ٔالن يقع يف الفنت فالعز¦ ٔافضل، فيخـالط النـاس يف امجلـع وامجلاعـات ويف وتعرض ٔالن يقع يف الفنت فالعز¦ ٔافضل، فيخـالط النـاس يف امجلـع وامجلاعـات ويف وتعرض ٔالن يقع يف الفنت فالعز¦ ٔافضل، فيخـالط النـاس يف امجلـع وامجلاعـات ويف وتعرض ٔالن يقع يف الفنت فالعز¦ ٔافضل، فيخـالط النـاس يف امجلـع وامجلاعـات ويف 
مشاهد اخلري، ويعزتهلم يف مـشاهد الـرش وال يكـرث مـن املبـاح، يكـون بـذÈ قـد مشاهد اخلري، ويعزتهلم يف مـشاهد الـرش وال يكـرث مـن املبـاح، يكـون بـذÈ قـد مشاهد اخلري، ويعزتهلم يف مـشاهد الـرش وال يكـرث مـن املبـاح، يكـون بـذÈ قـد مشاهد اخلري، ويعزتهلم يف مـشاهد الـرش وال يكـرث مـن املبـاح، يكـون بـذÈ قـد 

        ....حفظ وقته ودينهحفظ وقته ودينهحفظ وقته ودينهحفظ وقته ودينه

    ----ٔان املالئكة ميكن ٔان يظهـروا للنـاس بأشـاكل البـرش؛ ٔالن جربيـل ٔان املالئكة ميكن ٔان يظهـروا للنـاس بأشـاكل البـرش؛ ٔالن جربيـل ٔان املالئكة ميكن ٔان يظهـروا للنـاس بأشـاكل البـرش؛ ٔالن جربيـل ٔان املالئكة ميكن ٔان يظهـروا للنـاس بأشـاكل البـرش؛ ٔالن جربيـل ::::ابعةابعةابعةابعةالفائدة الر الفائدة الر الفائدة الر الفائدة الر 
 طلع عىل الصحابة عىل الوصف املذكور يف احلـديث رجـل،  طلع عىل الصحابة عىل الوصف املذكور يف احلـديث رجـل،  طلع عىل الصحابة عىل الوصف املذكور يف احلـديث رجـل،  طلع عىل الصحابة عىل الوصف املذكور يف احلـديث رجـل، ----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم
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جفربيل خرج يف صورة رجل شديد سواد الشعر، شـديد بيـاض الثيـاب، ال يُـرى جفربيل خرج يف صورة رجل شديد سواد الشعر، شـديد بيـاض الثيـاب، ال يُـرى جفربيل خرج يف صورة رجل شديد سواد الشعر، شـديد بيـاض الثيـاب، ال يُـرى جفربيل خرج يف صورة رجل شديد سواد الشعر، شـديد بيـاض الثيـاب، ال يُـرى 
        ....عليه ٔاثر السفر، وال يعرفه مهنم ٔاحدعليه ٔاثر السفر، وال يعرفه مهنم ٔاحدعليه ٔاثر السفر، وال يعرفه مهنم ٔاحدعليه ٔاثر السفر، وال يعرفه مهنم ٔاحد

ْذ َطلََع عَلَْينَ «««« �
ْذ َطلََع عَلَْينَ ا �
ْذ َطلََع عَلَْينَ ا �
ْذ َطلََع عَلَْينَ ا �
 ٔاحد من الصحابة ٔانه جربيـل؟ مل يعـمل ٔاحـد حـىت  ٔاحد من الصحابة ٔانه جربيـل؟ مل يعـمل ٔاحـد حـىت  ٔاحد من الصحابة ٔانه جربيـل؟ مل يعـمل ٔاحـد حـىت  ٔاحد من الصحابة ٔانه جربيـل؟ مل يعـمل ٔاحـد حـىت عرفعرفعرفعرف    هلهلهلهل» » » » ا َرُجلٌ ا َرُجلٌ ا َرُجلٌ ا َرُجلٌ ا

 ٔانه جربيل، فٕاذن هل من املمكن ٔان يمتثل املالئكة �لبرش؟ نعـم  ٔانه جربيل، فٕاذن هل من املمكن ٔان يمتثل املالئكة �لبرش؟ نعـم  ٔانه جربيل، فٕاذن هل من املمكن ٔان يمتثل املالئكة �لبرش؟ نعـم  ٔانه جربيل، فٕاذن هل من املمكن ٔان يمتثل املالئكة �لبرش؟ نعـم ����ٔاخربمه النيب ٔاخربمه النيب ٔاخربمه النيب ٔاخربمه النيب 
هذا هذا هذا هذا ممممممممكن قدًرا ٔالنه حدث، ورشعًا ٔالننا ٔاخربÍ بذÈ يف هـذا احلـديث الـصحيح، كن قدًرا ٔالنه حدث، ورشعًا ٔالننا ٔاخربÍ بذÈ يف هـذا احلـديث الـصحيح، كن قدًرا ٔالنه حدث، ورشعًا ٔالننا ٔاخربÍ بذÈ يف هـذا احلـديث الـصحيح، كن قدًرا ٔالنه حدث، ورشعًا ٔالننا ٔاخربÍ بذÈ يف هـذا احلـديث الـصحيح، 

Èوهللا يقدر هذه املالئكة عىل ٔان تفعل ذÈوهللا يقدر هذه املالئكة عىل ٔان تفعل ذÈوهللا يقدر هذه املالئكة عىل ٔان تفعل ذÈوهللا يقدر هذه املالئكة عىل ٔان تفعل ذ....        

 الو الو الو الو����، انقطع الو، انقطع الو، انقطع الو، انقطع الو���� ال ٕاخبار فال تلتفت ٕاىل هـذا  ال ٕاخبار فال تلتفت ٕاىل هـذا  ال ٕاخبار فال تلتفت ٕاىل هـذا  ال ٕاخبار فال تلتفت ٕاىل هـذا ....ربÍ ٔاهنم مالئكة؟ربÍ ٔاهنم مالئكة؟ربÍ ٔاهنم مالئكة؟ربÍ ٔاهنم مالئكة؟من اáي خيمن اáي خيمن اáي خيمن اáي خي
الـسالم علـيمك، وعلـيمك الـسالم ٔاÍ جربيـل، الـسالم علـيمك، وعلـيمك الـسالم ٔاÍ جربيـل، الـسالم علـيمك، وعلـيمك الـسالم ٔاÍ جربيـل، الـسالم علـيمك، وعلـيمك الـسالم ٔاÍ جربيـل، : : : : أالمر، أالمر، أالمر، أالمر، مبمبمبمبعىن لـو جـاءك عىن لـو جـاءك عىن لـو جـاءك عىن لـو جـاءك خشخشخشخشـص قـالـص قـالـص قـالـص قـال

تصدق؟ ال ٔاقصد جربيل اتصدق؟ ال ٔاقصد جربيل اتصدق؟ ال ٔاقصد جربيل اتصدق؟ ال ٔاقصد جربيل امسمسمسمسه جربيل امله جربيل امله جربيل امله جربيل امل���� ٔاصدقه؟ ال ٔاصدقه ملاذا؟ ٔالن الـو ٔاصدقه؟ ال ٔاصدقه ملاذا؟ ٔالن الـو ٔاصدقه؟ ال ٔاصدقه ملاذا؟ ٔالن الـو ٔاصدقه؟ ال ٔاصدقه ملاذا؟ ٔالن الـو����    
Èي ٔاخربين ٔانك كذáانقطع من اÈي ٔاخربين ٔانك كذáانقطع من اÈي ٔاخربين ٔانك كذáانقطع من اÈي ٔاخربين ٔانك كذáانقطع من ا....        

متمتمتمتثل اجلن، لو ٔان اجلن ثل اجلن، لو ٔان اجلن ثل اجلن، لو ٔان اجلن ثل اجلن، لو ٔان اجلن متمتمتمتثلت يف شثلت يف شثلت يف شثلت يف شلكلكلكلك آخر هل من املمكن  آخر هل من املمكن  آخر هل من املمكن  آخر هل من املمكن كذÈ ٔايًضا يف مسأ¦ كذÈ ٔايًضا يف مسأ¦ كذÈ ٔايًضا يف مسأ¦ كذÈ ٔايًضا يف مسأ¦ 
ٔان نعرف هؤالء جن ٔام ال؟ ال نعرف، ملاذا مل نعرف؟ ٔالن هذا غيب، يعٔان نعرف هؤالء جن ٔام ال؟ ال نعرف، ملاذا مل نعرف؟ ٔالن هذا غيب، يعٔان نعرف هؤالء جن ٔام ال؟ ال نعرف، ملاذا مل نعرف؟ ٔالن هذا غيب، يعٔان نعرف هؤالء جن ٔام ال؟ ال نعرف، ملاذا مل نعرف؟ ٔالن هذا غيب، يعينينينين مـ مـ مـ مـثثثثًال ًال ًال ًال 
يقولون ٔان اجلن يتشيقولون ٔان اجلن يتشيقولون ٔان اجلن يتشيقولون ٔان اجلن يتشلكلكلكلك يف صورة قطة سـوداء  يف صورة قطة سـوداء  يف صورة قطة سـوداء  يف صورة قطة سـوداء ممممممممكـن واحـد حيـدث ' هـوس ٕاذا كـن واحـد حيـدث ' هـوس ٕاذا كـن واحـد حيـدث ' هـوس ٕاذا كـن واحـد حيـدث ' هـوس ٕاذا 

بـن بـن بـن بـن رٔاى قطة يسألها ٔانت جن ٔام ال؟ ال يعـرف فهـذا مرجعـه ٕاىل الـورٔاى قطة يسألها ٔانت جن ٔام ال؟ ال يعـرف فهـذا مرجعـه ٕاىل الـورٔاى قطة يسألها ٔانت جن ٔام ال؟ ال يعـرف فهـذا مرجعـه ٕاىل الـورٔاى قطة يسألها ٔانت جن ٔام ال؟ ال يعـرف فهـذا مرجعـه ٕاىل الـو����، ملـاذا؟ ا، ملـاذا؟ ا، ملـاذا؟ ا، ملـاذا؟ ا
اجلوزي يف تلبيس ٕابليس يـذكر يف �ب تلبـيس ٕابلـيس عـىل املتعبـدين ٔاىت بقـصة اجلوزي يف تلبيس ٕابليس يـذكر يف �ب تلبـيس ٕابلـيس عـىل املتعبـدين ٔاىت بقـصة اجلوزي يف تلبيس ٕابليس يـذكر يف �ب تلبـيس ٕابلـيس عـىل املتعبـدين ٔاىت بقـصة اجلوزي يف تلبيس ٕابليس يـذكر يف �ب تلبـيس ٕابلـيس عـىل املتعبـدين ٔاىت بقـصة 

 ٔانـه اكن خيـرج ٕاىل ديـر  ٔانـه اكن خيـرج ٕاىل ديـر  ٔانـه اكن خيـرج ٕاىل ديـر  ٔانـه اكن خيـرج ٕاىل ديـر ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----احلارث الكذاب اáي ٔادعاحلارث الكذاب اáي ٔادعاحلارث الكذاب اáي ٔادعاحلارث الكذاب اáي ٔادعىىىى النبـوة و النبـوة و النبـوة و النبـوة وممممممممـا ذكـره ـا ذكـره ـا ذكـره ـا ذكـره 
ٔاتــرون مــن هــؤالء؟ ٔاتــرون مــن هــؤالء؟ ٔاتــرون مــن هــؤالء؟ ٔاتــرون مــن هــؤالء؟ : : : : املــران مث يــري مــن ٔاتبعــه ٔاÍس بيــضاء عــىل خيــول ويقــولاملــران مث يــري مــن ٔاتبعــه ٔاÍس بيــضاء عــىل خيــول ويقــولاملــران مث يــري مــن ٔاتبعــه ٔاÍس بيــضاء عــىل خيــول ويقــولاملــران مث يــري مــن ٔاتبعــه ٔاÍس بيــضاء عــىل خيــول ويقــول

وووو���� حىت يثبت ذÈ، فٕاذن حـىت  حىت يثبت ذÈ، فٕاذن حـىت  حىت يثبت ذÈ، فٕاذن حـىت  حىت يثبت ذÈ، فٕاذن حـىت  حيتاج ٕاىل  حيتاج ٕاىل  حيتاج ٕاىل  حيتاج ٕاىل  فهذا  فهذا  فهذا  فهذا املالئكةاملالئكةاملالئكةاملالئكة: : : : من؟ يقولمن؟ يقولمن؟ يقولمن؟ يقول: : : : فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون
        ....ال ال ال ال خنخنخنخنرج �ملسأ¦ عن دائرة الرشع اáي حدها الرشعرج �ملسأ¦ عن دائرة الرشع اáي حدها الرشعرج �ملسأ¦ عن دائرة الرشع اáي حدها الرشعرج �ملسأ¦ عن دائرة الرشع اáي حدها الرشع

م كذا مرة ومل م كذا مرة ومل م كذا مرة ومل م كذا مرة ومل ٔالين ٔالين ٔالين ٔالين مسمسمسمسعت بععت بععت بععت بعضضضض املشا املشا املشا املشاخيخيخيخي املعا املعا املعا املعارصرصرصرصين توفاه هللا ؤاÍ رشحت هذا الين توفاه هللا ؤاÍ رشحت هذا الين توفاه هللا ؤاÍ رشحت هذا الين توفاه هللا ؤاÍ رشحت هذا ال
 ؤاول مرة ٔا ؤاول مرة ٔا ؤاول مرة ٔا ؤاول مرة ٔارصرصرصرصح �ح �ح �ح �مسمسمسمسه االٓن ٔانه قـال ه االٓن ٔانه قـال ه االٓن ٔانه قـال ه االٓن ٔانه قـال ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----ٔاذكر أاذكر أاذكر أاذكر امسمسمسمسه وهو الشـيخ الشعراوي ه وهو الشـيخ الشعراوي ه وهو الشـيخ الشعراوي ه وهو الشـيخ الشعراوي 

ي ِيف ايف مــسأ¦ يف مــسأ¦ يف مــسأ¦ يف مــسأ¦ ﴿﴿﴿﴿ ِ iáي ِيف اَوُهــَو ا ِ iáي ِيف اَوُهــَو ا ِ iáي ِيف اَوُهــَو ا ِ iáَوُهــَو ا ٌ'َ
�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iلــس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iلــس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iلــس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iالعلــامء العلــامء العلــامء العلــامء ]]]]. . . . ٨٤٨٤٨٤٨٤: : : : الزخــرفالزخــرفالزخــرفالزخــرف[[[[﴾﴾﴾﴾    لــس



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

� معهد شيخ اإلسالم العلمي

ي ِيف جلسوا يف الكعبة يتساءلون عـن كيـف حيلـون هـذه إالشـاكلية؟ جلسوا يف الكعبة يتساءلون عـن كيـف حيلـون هـذه إالشـاكلية؟ جلسوا يف الكعبة يتساءلون عـن كيـف حيلـون هـذه إالشـاكلية؟ جلسوا يف الكعبة يتساءلون عـن كيـف حيلـون هـذه إالشـاكلية؟ ﴿﴿﴿﴿ ِ iáي ِيف َوُهـَو ا ِ iáي ِيف َوُهـَو ا ِ iáي ِيف َوُهـَو ا ِ iáَوُهـَو ا
 ٌ'َ
�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iالس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iالس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iالس ٌ'َ

�
َ'ٌ َوِيف اْالqْرِض ا

�
َماِء ا iالعلامء العلامء العلامء العلامء : : : : ﴾﴾﴾﴾ وهو ٕا' واحد كيف حتل هذه إالشاكلية؟ قال وهو ٕا' واحد كيف حتل هذه إالشاكلية؟ قال وهو ٕا' واحد كيف حتل هذه إالشاكلية؟ قال وهو ٕا' واحد كيف حتل هذه إالشاكلية؟ قالالس

� مـشا� مـشا� مـشا� مـشاخيخيخيخي انظـروا ٕاىل ß انظـروا ٕاىل ß انظـروا ٕاىل ß انظـروا ٕاىل ßمسمسمسمس    : : : : هلـم املـشلكة قـالهلـم املـشلكة قـالهلـم املـشلكة قـالهلـم املـشلكة قـالتنازعوا مث خرج علـهيم رجـل تنازعوا مث خرج علـهيم رجـل تنازعوا مث خرج علـهيم رجـل تنازعوا مث خرج علـهيم رجـل حفحفحفحفـل ـل ـل ـل 
فاáي يف السامء ٕا' ويف أالرض ٕا' هو اáي فقط، ٔاي فاáي يف السامء ٕا' ويف أالرض ٕا' هو اáي فقط، ٔاي فاáي يف السامء ٕا' ويف أالرض ٕا' هو اáي فقط، ٔاي فاáي يف السامء ٕا' ويف أالرض ٕا' هو اáي فقط، ٔاي » » » » اáياáياáياáي««««املعرف اáي هو املعرف اáي هو املعرف اáي هو املعرف اáي هو 

لع� ملع� ملع� ملع� م���� ٔارسل ليحل هـذه املعـضÕ؟  ٔارسل ليحل هـذه املعـضÕ؟  ٔارسل ليحل هـذه املعـضÕ؟  ٔارسل ليحل هـذه املعـضÕ؟ : : : : املعرف فهو ٕا' واحد، هو يقول فقلت هلماملعرف فهو ٕا' واحد، هو يقول فقلت هلماملعرف فهو ٕا' واحد، هو يقول فقلت هلماملعرف فهو ٕا' واحد، هو يقول فقلت هلم
من اáي ٔاخربك ٔانه ممن اáي ٔاخربك ٔانه ممن اáي ٔاخربك ٔانه ممن اáي ٔاخربك ٔانه م����؟ ليس عندÍ خرب، فهـذه أالمـور متوقفـة ؟ ليس عندÍ خرب، فهـذه أالمـور متوقفـة ؟ ليس عندÍ خرب، فهـذه أالمـور متوقفـة ؟ ليس عندÍ خرب، فهـذه أالمـور متوقفـة : : : : ولكن السؤالولكن السؤالولكن السؤالولكن السؤال

        ....عىل اخلرب وعىل الوعىل اخلرب وعىل الوعىل اخلرب وعىل الوعىل اخلرب وعىل الو���� املعصوم املعصوم املعصوم املعصوم

 ٔامـام  ٔامـام  ٔامـام  ٔامـام ���� حسن ٔادب املتعمل ٔامـام املعـمل حيـث جلـس جربيـل  حسن ٔادب املتعمل ٔامـام املعـمل حيـث جلـس جربيـل  حسن ٔادب املتعمل ٔامـام املعـمل حيـث جلـس جربيـل  حسن ٔادب املتعمل ٔامـام املعـمل حيـث جلـس جربيـل ::::الفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسةالفائدة اخلامسة

        .... هذه اجللسة هذه اجللسة هذه اجللسة هذه اجللسة����النيب النيب النيب النيب 

ِيبِّ ««««: : : : وÈá يف احلديث قالوÈá يف احلديث قالوÈá يف احلديث قالوÈá يف احلديث قال iَجلََس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحىت iَجلََس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحىت iَجلََس ٕاَىل النـ iِيبِّ َحىت iَجلََس ٕاَىل النـ iنََد ُرْكَبتَْيـِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيـهِ . . . . ����َحىت نََد ُرْكَبتَْيـِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيـهِ فَاqســْ نََد ُرْكَبتَْيـِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيـهِ فَاqســْ نََد ُرْكَبتَْيـِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيـهِ فَاqســْ     »»»»فَاqســْ
        ....ا ٔامر بديها ٔامر بديها ٔامر بديها ٔامر بديهفهو جيلس ٔامامه ٔام فهو جيلس ٔامامه ٔام فهو جيلس ٔامامه ٔام فهو جيلس ٔامامه ٔام جبجبجبجبواره ٔام خلفه؟ ٔامامه هذواره ٔام خلفه؟ ٔامامه هذواره ٔام خلفه؟ ٔامامه هذواره ٔام خلفه؟ ٔامامه هذ

 جيلس ٔامام العامل ٔامام املدرس ال جيلس  جيلس ٔامام العامل ٔامام املدرس ال جيلس  جيلس ٔامام العامل ٔامام املدرس ال جيلس  جيلس ٔامام العامل ٔامام املدرس ال جيلس جبجبجبجبواره وال خلفه واره وال خلفه واره وال خلفه واره وال خلفه  طالب ؟ طالب ؟ طالب ؟ طالب ؟لسلسلسلسجيجيجيجي ٔاين  ٔاين  ٔاين  ٔاين ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    
هذا ليس من ٔادب طالب العمل، وهذا اÜلس هبذه الطريقة فيه ٕاقبال وٕاصغاء عىل هذا ليس من ٔادب طالب العمل، وهذا اÜلس هبذه الطريقة فيه ٕاقبال وٕاصغاء عىل هذا ليس من ٔادب طالب العمل، وهذا اÜلس هبذه الطريقة فيه ٕاقبال وٕاصغاء عىل هذا ليس من ٔادب طالب العمل، وهذا اÜلس هبذه الطريقة فيه ٕاقبال وٕاصغاء عىل 
املعمل، جفربيل ٔاقبل بلكيته ببدنه وبسمعه واملعمل، جفربيل ٔاقبل بلكيته ببدنه وبسمعه واملعمل، جفربيل ٔاقبل بلكيته ببدنه وبسمعه واملعمل، جفربيل ٔاقبل بلكيته ببدنه وبسمعه وخبخبخبخباطره وبلكه ال يشغ� شاغل حىت وضع اطره وبلكه ال يشغ� شاغل حىت وضع اطره وبلكه ال يشغ� شاغل حىت وضع اطره وبلكه ال يشغ� شاغل حىت وضع 

        ....ٔاخربينٔاخربينٔاخربينٔاخربين: : : : ضع كفيه عىل ضع كفيه عىل ضع كفيه عىل ضع كفيه عىل خفخفخفخفذيه وقالذيه وقالذيه وقالذيه وقالركبتيه ٕاىل ركبتيه  ووركبتيه ٕاىل ركبتيه  ووركبتيه ٕاىل ركبتيه  ووركبتيه ٕاىل ركبتيه  وو

Èá النـيب Èá النـيب Èá النـيب Èá النـيب  فال حيتاج العـامل ٕاىل رفـع صـوته، فال حيتاج العـامل ٕاىل رفـع صـوته، فال حيتاج العـامل ٕاىل رفـع صـوته، فال حيتاج العـامل ٕاىل رفـع صـوته،فٕاذن هنا اقرتب من العامل حىت يسـمتعفٕاذن هنا اقرتب من العامل حىت يسـمتعفٕاذن هنا اقرتب من العامل حىت يسـمتعفٕاذن هنا اقرتب من العامل حىت يسـمتع
ٔاي متفـرقني، ٕامنـا الـصحيح ٔان ٔاي متفـرقني، ٕامنـا الـصحيح ٔان ٔاي متفـرقني، ٕامنـا الـصحيح ٔان ٔاي متفـرقني، ٕامنـا الـصحيح ٔان جتجتجتجتمتـع متـع متـع متـع » » » » َماَماَماَمايليليلِيل اqَراُمكْ ِعزِينَ ِ اqَراُمكْ ِعزِينَ ِ اqَراُمكْ ِعزِينَ ِ اqَراُمكْ ِعزِينَ ««««: : : : دخل عىل الصحابة وقالدخل عىل الصحابة وقالدخل عىل الصحابة وقالدخل عىل الصحابة وقال

لقراءة لقراءة لقراءة لقراءة الناس وتكون عىل شالناس وتكون عىل شالناس وتكون عىل شالناس وتكون عىل شلكلكلكلك حلقة هذا ٔاثر يؤثر يف القلب، وÈá ٔاÍ ٔانصحمك � حلقة هذا ٔاثر يؤثر يف القلب، وÈá ٔاÍ ٔانصحمك � حلقة هذا ٔاثر يؤثر يف القلب، وÈá ٔاÍ ٔانصحمك � حلقة هذا ٔاثر يؤثر يف القلب، وÈá ٔاÍ ٔانصحمك �
        ....----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----يف كتاب طلبة العمل حىت نكون عىل هذا القدر يف كتاب طلبة العمل حىت نكون عىل هذا القدر يف كتاب طلبة العمل حىت نكون عىل هذا القدر يف كتاب طلبة العمل حىت نكون عىل هذا القدر 
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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

ٕاذن هذه اجللسة جلسة ٕاصغاء حىت ٔان بعٕاذن هذه اجللسة جلسة ٕاصغاء حىت ٔان بعٕاذن هذه اجللسة جلسة ٕاصغاء حىت ٔان بعٕاذن هذه اجللسة جلسة ٕاصغاء حىت ٔان بعضضضض ٔاهـل العـمل يـذكرون مـن أالدب ٔان  ٔاهـل العـمل يـذكرون مـن أالدب ٔان  ٔاهـل العـمل يـذكرون مـن أالدب ٔان  ٔاهـل العـمل يـذكرون مـن أالدب ٔان 
يغطي الطالب قدمه ٔامام معلمه وهذا من �ب تعظمي العمل، ومن �ب تعظمي شعائر يغطي الطالب قدمه ٔامام معلمه وهذا من �ب تعظمي العمل، ومن �ب تعظمي شعائر يغطي الطالب قدمه ٔامام معلمه وهذا من �ب تعظمي العمل، ومن �ب تعظمي شعائر يغطي الطالب قدمه ٔامام معلمه وهذا من �ب تعظمي العمل، ومن �ب تعظمي شعائر 

        . . . . ����هللا هللا هللا هللا 

نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه،«««« نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه،فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه،فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه،فَاqسـْ ٔاسـند ركبتيـه ٕاىل ركبتيـه ٔاي ٔاسـند ركبتيـه ٕاىل ركبتيـه ٔاي ٔاسـند ركبتيـه ٕاىل ركبتيـه ٔاي ٔاسـند ركبتيـه ٕاىل ركبتيـه ٔاي » » » »  َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ  َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ  َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ  َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ فَاqسـْ

، وÈá ســيكون قريـب جـًدا، ، وÈá ســيكون قريـب جـًدا، ، وÈá ســيكون قريـب جـًدا، ، وÈá ســيكون قريـب جـًدا، ����ٔان جربيل ٔاسـند ركبٔان جربيل ٔاسـند ركبٔان جربيل ٔاسـند ركبٔان جربيل ٔاسـند ركبيتيتيتيت نفسه ٕاىل ركبـ نفسه ٕاىل ركبـ نفسه ٕاىل ركبـ نفسه ٕاىل ركبـيتيتيتيت النـيب  النـيب  النـيب  النـيب 
وÈá ٔاÍ قلت فهيا فائدة إالقبال عـىل العـامل حـىت ال يرفـع صـوته وال يلكـف هـذا وÈá ٔاÍ قلت فهيا فائدة إالقبال عـىل العـامل حـىت ال يرفـع صـوته وال يلكـف هـذا وÈá ٔاÍ قلت فهيا فائدة إالقبال عـىل العـامل حـىت ال يرفـع صـوته وال يلكـف هـذا وÈá ٔاÍ قلت فهيا فائدة إالقبال عـىل العـامل حـىت ال يرفـع صـوته وال يلكـف هـذا 

ٔان من احَرتم اُحرتم، ٔان من احَرتم اُحرتم، ٔان من احَرتم اُحرتم، ٔان من احَرتم اُحرتم، ««««لبة  لبة  لبة  لبة  أالمر، وفيه قاعدة عند ٔاهل العمل يذكروهنا يف ٔادب الط أالمر، وفيه قاعدة عند ٔاهل العمل يذكروهنا يف ٔادب الط أالمر، وفيه قاعدة عند ٔاهل العمل يذكروهنا يف ٔادب الط أالمر، وفيه قاعدة عند ٔاهل العمل يذكروهنا يف ٔادب الط 
قبل عليه وال يسـتفيد طالب العمل مـن املعـمل قبل عليه وال يسـتفيد طالب العمل مـن املعـمل قبل عليه وال يسـتفيد طالب العمل مـن املعـمل قبل عليه وال يسـتفيد طالب العمل مـن املعـمل مبمبمبمبثـل أالدبثـل أالدبثـل أالدبثـل أالدب ��  مـن احـرتم  مـن احـرتم  مـن احـرتم  مـن احـرتم »»»»ومن ٔاقَبل اومن ٔاقَبل اومن ٔاقَبل اومن ٔاقَبل ا��

معلمه ما اáي حيدث بعد ذÈ؟ حيرتمه طلبتـه بعـد ذÈ، ومـن ٔاقبـل عـىل العـمل معلمه ما اáي حيدث بعد ذÈ؟ حيرتمه طلبتـه بعـد ذÈ، ومـن ٔاقبـل عـىل العـمل معلمه ما اáي حيدث بعد ذÈ؟ حيرتمه طلبتـه بعـد ذÈ، ومـن ٔاقبـل عـىل العـمل معلمه ما اáي حيدث بعد ذÈ؟ حيرتمه طلبتـه بعـد ذÈ، ومـن ٔاقبـل عـىل العـمل 
قبل عليه الناس تأتيه يعلمون ٔانه ٔاخذ علًما مؤصال عن ٔاهل العملقبل عليه الناس تأتيه يعلمون ٔانه ٔاخذ علًما مؤصال عن ٔاهل العملقبل عليه الناس تأتيه يعلمون ٔانه ٔاخذ علًما مؤصال عن ٔاهل العملقبل عليه الناس تأتيه يعلمون ٔانه ٔاخذ علًما مؤصال عن ٔاهل العمل ��         . . . . وعىل التعلمي اوعىل التعلمي اوعىل التعلمي اوعىل التعلمي ا��

يد طالب العمل من املعـمل يد طالب العمل من املعـمل يد طالب العمل من املعـمل يد طالب العمل من املعـمل مبمبمبمبثـل أالدب، هنـا تأخـذ لـب معلمـك يريـد ٔان ثـل أالدب، هنـا تأخـذ لـب معلمـك يريـد ٔان ثـل أالدب، هنـا تأخـذ لـب معلمـك يريـد ٔان ثـل أالدب، هنـا تأخـذ لـب معلمـك يريـد ٔان وال يسـتف وال يسـتف وال يسـتف وال يسـتف 
يفيدك بيفيدك بيفيدك بيفيدك بلكلكلكلك يشء، ٕامنا يرفع شكميته يظهر ٔامام املعمل ٔانه عامل ٔانه ٔايًضا يفقه ويتطـاول  يشء، ٕامنا يرفع شكميته يظهر ٔامام املعمل ٔانه عامل ٔانه ٔايًضا يفقه ويتطـاول  يشء، ٕامنا يرفع شكميته يظهر ٔامام املعمل ٔانه عامل ٔانه ٔايًضا يفقه ويتطـاول  يشء، ٕامنا يرفع شكميته يظهر ٔامام املعمل ٔانه عامل ٔانه ٔايًضا يفقه ويتطـاول 
هذا ال يكون، وÈá هؤالء بضاعهتم اكسدة من املمكن ٔان يكون حافًظـا لكـن ال هذا ال يكون، وÈá هؤالء بضاعهتم اكسدة من املمكن ٔان يكون حافًظـا لكـن ال هذا ال يكون، وÈá هؤالء بضاعهتم اكسدة من املمكن ٔان يكون حافًظـا لكـن ال هذا ال يكون، وÈá هؤالء بضاعهتم اكسدة من املمكن ٔان يكون حافًظـا لكـن ال 

        ....ن ال يقع يف ٔاحد يف ٔاهل زمانهن ال يقع يف ٔاحد يف ٔاهل زمانهن ال يقع يف ٔاحد يف ٔاهل زمانهن ال يقع يف ٔاحد يف ٔاهل زمانهيصل ٔابًدا، إالمام النووي اكن مؤدً� جًدا اكيصل ٔابًدا، إالمام النووي اكن مؤدً� جًدا اكيصل ٔابًدا، إالمام النووي اكن مؤدً� جًدا اكيصل ٔابًدا، إالمام النووي اكن مؤدً� جًدا اك

        ::::نصيحة للشـيخ حفظه هللانصيحة للشـيخ حفظه هللانصيحة للشـيخ حفظه هللانصيحة للشـيخ حفظه هللا

Èá ٔاÍ نصيحÈá ٔاÍ نصيحÈá ٔاÍ نصيحÈá ٔاÍ نصيحيتيتيتيت لمك ٕا�ك ٔان تتلكم يف ٔاحد، وهللا هذه  لمك ٕا�ك ٔان تتلكم يف ٔاحد، وهللا هذه  لمك ٕا�ك ٔان تتلكم يف ٔاحد، وهللا هذه  لمك ٕا�ك ٔان تتلكم يف ٔاحد، وهللا هذه مبمبمبمبا ٔاهنا فهيا هنًيا رشعًا عـن ا ٔاهنا فهيا هنًيا رشعًا عـن ا ٔاهنا فهيا هنًيا رشعًا عـن ا ٔاهنا فهيا هنًيا رشعًا عـن 
هذه املسأ¦ ٔالهنا غيبة ومنمية فهيا ٔايًضا مضيعة للعمر، وفهيا ٔايًضا ٔان إالنسان والعياذ هذه املسأ¦ ٔالهنا غيبة ومنمية فهيا ٔايًضا مضيعة للعمر، وفهيا ٔايًضا ٔان إالنسان والعياذ هذه املسأ¦ ٔالهنا غيبة ومنمية فهيا ٔايًضا مضيعة للعمر، وفهيا ٔايًضا ٔان إالنسان والعياذ هذه املسأ¦ ٔالهنا غيبة ومنمية فهيا ٔايًضا مضيعة للعمر، وفهيا ٔايًضا ٔان إالنسان والعياذ 

        ....ن تقع يف من تقع يف من تقع يف من تقع يف مثثثثل هذال هذال هذال هذا�� ينتكس ويتفر�� ينتكس ويتفر�� ينتكس ويتفر�� ينتكس ويتفرغغغغ ملثل هذا، فٕا�ك أ  ملثل هذا، فٕا�ك أ  ملثل هذا، فٕا�ك أ  ملثل هذا، فٕا�ك أ 

 يذكر بع يذكر بع يذكر بع يذكر بعضضضض ٔاهل العمل ٔان هناك  ٔاهل العمل ٔان هناك  ٔاهل العمل ٔان هناك  ٔاهل العمل ٔان هناك خشخشخشخشص اكن اص اكن اص اكن اص اكن امسمسمسمسه محمد بـن عبـد هللا ه محمد بـن عبـد هللا ه محمد بـن عبـد هللا ه محمد بـن عبـد هللا ::::إالمام النوويإالمام النوويإالمام النوويإالمام النووي
هذا اكن عاملًا من علامء الشافعية ٔالف كتاً� يف عرشين جم¢ وسافر ورحل ودرس، هذا اكن عاملًا من علامء الشافعية ٔالف كتاً� يف عرشين جم¢ وسافر ورحل ودرس، هذا اكن عاملًا من علامء الشافعية ٔالف كتاً� يف عرشين جم¢ وسافر ورحل ودرس، هذا اكن عاملًا من علامء الشافعية ٔالف كتاً� يف عرشين جم¢ وسافر ورحل ودرس، 

فعلمنا ٔان ذÈ مـن فعلمنا ٔان ذÈ مـن فعلمنا ٔان ذÈ مـن فعلمنا ٔان ذÈ مـن : : : : لكنه ملا مات اندلع لسانه سقط ؤاسود فيقول ٔاحد من حلكنه ملا مات اندلع لسانه سقط ؤاسود فيقول ٔاحد من حلكنه ملا مات اندلع لسانه سقط ؤاسود فيقول ٔاحد من حلكنه ملا مات اندلع لسانه سقط ؤاسود فيقول ٔاحد من حرضرضرضرض
        ....نووينووينووينووي    حملىيحملىيحملىيحملىي اDين ال  اDين ال  اDين ال  اDين ال تهتهتهتهوقيع وقيع وقيع وقيع 
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         وٕاذا التق وٕاذا التق وٕاذا التق وٕاذا التقىىىى الفحول يف لََجب  الفحول يف لََجب  الفحول يف لََجب  الفحول يف لََجب 

        ....فكيف حال الغصيص بيهنامفكيف حال الغصيص بيهنامفكيف حال الغصيص بيهنامفكيف حال الغصيص بيهنام

 الفحول ملا تلتقي العلامء ملا هذا يرد عىل هذا وهذا يرد عىل ذاك ٔاÍ ليس  الفحول ملا تلتقي العلامء ملا هذا يرد عىل هذا وهذا يرد عىل ذاك ٔاÍ ليس  الفحول ملا تلتقي العلامء ملا هذا يرد عىل هذا وهذا يرد عىل ذاك ٔاÍ ليس  الفحول ملا تلتقي العلامء ملا هذا يرد عىل هذا وهذا يرد عىل ذاك ٔاÍ ليس يليليليل دخل  دخل  دخل  دخل 
 ٔان  ٔان  ٔان  ٔان """"    ::::ٔاÍ الغصيص ال ٔادخل فاÍٔطح معهم ليـست ٔاÍ الغصيص ال ٔادخل فاÍٔطح معهم ليـست ٔاÍ الغصيص ال ٔادخل فاÍٔطح معهم ليـست ٔاÍ الغصيص ال ٔادخل فاÍٔطح معهم ليـست يليليليل، وهنـاك قاعـدة ذهبيـة ويه، وهنـاك قاعـدة ذهبيـة ويه، وهنـاك قاعـدة ذهبيـة ويه، وهنـاك قاعـدة ذهبيـة ويه

 هناك حسد،  هناك حسد،  هناك حسد،  هناك حسد، ممممممممكن ٔان كن ٔان كن ٔان كن ٔان ، ٔالن ، ٔالن ، ٔالن ، ٔالن ممممممممكن يكونكن يكونكن يكونكن يكون""""&&&&م أالقران يف بعضهم يطوى وال حيم أالقران يف بعضهم يطوى وال حيم أالقران يف بعضهم يطوى وال حيم أالقران يف بعضهم يطوى وال حيىكىكىكىك
يكون هناك يشء يف القلب، ٔالهنم ٔاقران، ودايكون هناك يشء يف القلب، ٔالهنم ٔاقران، ودايكون هناك يشء يف القلب، ٔالهنم ٔاقران، ودايكون هناك يشء يف القلب، ٔالهنم ٔاقران، ودامئمئمئمئا أالقران ا أالقران ا أالقران ا أالقران جتجتجتجتد فهيم حدة ٕاال ٔان يشاء د فهيم حدة ٕاال ٔان يشاء د فهيم حدة ٕاال ٔان يشاء د فهيم حدة ٕاال ٔان يشاء 

        ....ريب شيئًا آخر، فنحن نقول هذه قاعدة ذهبيةريب شيئًا آخر، فنحن نقول هذه قاعدة ذهبيةريب شيئًا آخر، فنحن نقول هذه قاعدة ذهبيةريب شيئًا آخر، فنحن نقول هذه قاعدة ذهبية

ٔاهيـام ٔاعـمل فـالن ٔام ٔاهيـام ٔاعـمل فـالن ٔام ٔاهيـام ٔاعـمل فـالن ٔام ٔاهيـام ٔاعـمل فـالن ٔام : : : : قـال ' رجـلقـال ' رجـلقـال ' رجـلقـال ' رجـل    ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----ٕابراهمي بن محمد أالبياين ٔاحد العلـامء ٕابراهمي بن محمد أالبياين ٔاحد العلـامء ٕابراهمي بن محمد أالبياين ٔاحد العلـامء ٕابراهمي بن محمد أالبياين ٔاحد العلـامء 
ال حيـمك عـىل ال حيـمك عـىل ال حيـمك عـىل ال حيـمك عـىل خشخشخشخشـصني ٕاال مـن هـو ٔاعـمل ـصني ٕاال مـن هـو ٔاعـمل ـصني ٕاال مـن هـو ٔاعـمل ـصني ٕاال مـن هـو ٔاعـمل """"    : : : : فالن؟ فأجاب هذه إالجابة املاتعة قالفالن؟ فأجاب هذه إالجابة املاتعة قالفالن؟ فأجاب هذه إالجابة املاتعة قالفالن؟ فأجاب هذه إالجابة املاتعة قال

ملا يكون اثنني تالمذة عندي ٔاعرف ٔاحمك علهيام، ٔامـا اثنـني مـن ٔاهـل العـمل ملا يكون اثنني تالمذة عندي ٔاعرف ٔاحمك علهيام، ٔامـا اثنـني مـن ٔاهـل العـمل ملا يكون اثنني تالمذة عندي ٔاعرف ٔاحمك علهيام، ٔامـا اثنـني مـن ٔاهـل العـمل ملا يكون اثنني تالمذة عندي ٔاعرف ٔاحمك علهيام، ٔامـا اثنـني مـن ٔاهـل العـمل     """"مهناممهناممهناممهنام
إالجالء كيف ٔاحمك علهيم، وÈá ٔاقول ٔان هذه بـضاعة اكسـدة، فنـق نفـسك مـن إالجالء كيف ٔاحمك علهيم، وÈá ٔاقول ٔان هذه بـضاعة اكسـدة، فنـق نفـسك مـن إالجالء كيف ٔاحمك علهيم، وÈá ٔاقول ٔان هذه بـضاعة اكسـدة، فنـق نفـسك مـن إالجالء كيف ٔاحمك علهيم، وÈá ٔاقول ٔان هذه بـضاعة اكسـدة، فنـق نفـسك مـن 
ممممثثثثل هذا أالمر، وÈá ٔاكرث من ينقلب عىل هؤالء مه تالمذتـه يقبـل يـده ويقبـل ل هذا أالمر، وÈá ٔاكرث من ينقلب عىل هؤالء مه تالمذتـه يقبـل يـده ويقبـل ل هذا أالمر، وÈá ٔاكرث من ينقلب عىل هؤالء مه تالمذتـه يقبـل يـده ويقبـل ل هذا أالمر، وÈá ٔاكرث من ينقلب عىل هؤالء مه تالمذتـه يقبـل يـده ويقبـل 

و ٔاتت الظروف لقبل قدميه ؤاقول بأيب هـو ؤاو ٔاتت الظروف لقبل قدميه ؤاقول بأيب هـو ؤاو ٔاتت الظروف لقبل قدميه ؤاقول بأيب هـو ؤاو ٔاتت الظروف لقبل قدميه ؤاقول بأيب هـو ؤايميميميم، ولكـن هـو يـتعمل يف ، ولكـن هـو يـتعمل يف ، ولكـن هـو يـتعمل يف ، ولكـن هـو يـتعمل يف رٔاسه بل لرٔاسه بل لرٔاسه بل لرٔاسه بل ل
: : : : درس هذا الشـيخ التجردرس هذا الشـيخ التجردرس هذا الشـيخ التجردرس هذا الشـيخ التجرحيحيحيحي واجلرح فقط، ٔاول ما يقع يقع يف من؟ يف شـيخه يقول واجلرح فقط، ٔاول ما يقع يقع يف من؟ يف شـيخه يقول واجلرح فقط، ٔاول ما يقع يقع يف من؟ يف شـيخه يقول واجلرح فقط، ٔاول ما يقع يقع يف من؟ يف شـيخه يقول
ذل حامر العمل يف الطني، حامر ٔانت تقبل عىل رٔاسه ويده وقدمه ٔاصبح االٓن حامًرا ذل حامر العمل يف الطني، حامر ٔانت تقبل عىل رٔاسه ويده وقدمه ٔاصبح االٓن حامًرا ذل حامر العمل يف الطني، حامر ٔانت تقبل عىل رٔاسه ويده وقدمه ٔاصبح االٓن حامًرا ذل حامر العمل يف الطني، حامر ٔانت تقبل عىل رٔاسه ويده وقدمه ٔاصبح االٓن حامًرا 

        ....عياًذا �� جل وعالعياًذا �� جل وعالعياًذا �� جل وعالعياًذا �� جل وعال

 نعرفها يف السلف ٕاال النادر والنادر ليس ' حمك  نعرفها يف السلف ٕاال النادر والنادر ليس ' حمك  نعرفها يف السلف ٕاال النادر والنادر ليس ' حمك  نعرفها يف السلف ٕاال النادر والنادر ليس ' حمك هذه ليست طريقة ٔاهل العمل والهذه ليست طريقة ٔاهل العمل والهذه ليست طريقة ٔاهل العمل والهذه ليست طريقة ٔاهل العمل وال
ىسىسىسىس به  به  به  به  نَةٌ ﴿﴿﴿﴿وال يعتد به وال يتأوال يعتد به وال يتأوال يعتد به وال يتأوال يعتد به وال يتأ نَةٌ ْسَوٌة َحسـَ نَةٌ ْسَوٌة َحسـَ نَةٌ ْسَوٌة َحسـَ ْسَوٌة َحسـَ �� ِ ا�� ijالََقْد َاكَن لَُمكْ ِيف َرُسوِل ا ِ ijالََقْد َاكَن لَُمكْ ِيف َرُسوِل ا ِ ijالََقْد َاكَن لَُمكْ ِيف َرُسوِل ا ِ ijأالحـزابأالحـزابأالحـزابأالحـزاب    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    لََقْد َاكَن لَُمكْ ِيف َرُسوِل ا : : : :

    ----صىل هللا عليـه وآ' وسـملصىل هللا عليـه وآ' وسـملصىل هللا عليـه وآ' وسـملصىل هللا عليـه وآ' وسـمل----، والعربة ، والعربة ، والعربة ، والعربة مبمبمبمبا اكن عليه الصحابة من متابعهتم لنبهيم ا اكن عليه الصحابة من متابعهتم لنبهيم ا اكن عليه الصحابة من متابعهتم لنبهيم ا اكن عليه الصحابة من متابعهتم لنبهيم ]]]]٢١٢١٢١٢١
باب ٔاكرب مشلكة يف زماننا االٓن ٕاهـدار الـرءوس باب ٔاكرب مشلكة يف زماننا االٓن ٕاهـدار الـرءوس باب ٔاكرب مشلكة يف زماننا االٓن ٕاهـدار الـرءوس باب ٔاكرب مشلكة يف زماننا االٓن ٕاهـدار الـرءوس فٕا�مك � شـ فٕا�مك � شـ فٕا�مك � شـ فٕا�مك � شـ ::::    ٔاكرب مشلكة يف زماننأاكرب مشلكة يف زماننأاكرب مشلكة يف زماننأاكرب مشلكة يف زماننا

واحـد ٔالـف كتـاب واحـد ٔالـف كتـاب واحـد ٔالـف كتـاب واحـد ٔالـف كتـاب : : : : كام قال شـيخنا احلويكام قال شـيخنا احلويكام قال شـيخنا احلويكام قال شـيخنا احلويينينينين حفظه هللا وشفاه هللا اكن دا حفظه هللا وشفاه هللا اكن دا حفظه هللا وشفاه هللا اكن دا حفظه هللا وشفاه هللا اكن دامئمئمئمئًـا يقـولًـا يقـولًـا يقـولًـا يقـول
كفــر رمحــه هللا، كفــر رمحــه هللا، كفــر رمحــه هللا، كفــر رمحــه هللا، : : : : خطــأ رمحــه هللا فلــام زهــق قــالخطــأ رمحــه هللا فلــام زهــق قــالخطــأ رمحــه هللا فلــام زهــق قــالخطــأ رمحــه هللا فلــام زهــق قــالأ أ أ أ ٔاخطــأ رمحــه هللا ٔاخطــأ رمحــه هللا ٔاخطــأ رمحــه هللا ٔاخطــأ رمحــه هللا : : : : لــشـيخه قــاللــشـيخه قــاللــشـيخه قــاللــشـيخه قــال



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 


 معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ....يةيةيةيةالزنعات النفسـية والشخصنة ال نريدها يف مالزنعات النفسـية والشخصنة ال نريدها يف مالزنعات النفسـية والشخصنة ال نريدها يف مالزنعات النفسـية والشخصنة ال نريدها يف مثثثثل هذه أالمور، نسأل هللا العاف ل هذه أالمور، نسأل هللا العاف ل هذه أالمور، نسأل هللا العاف ل هذه أالمور، نسأل هللا العاف 

: : : : كف من عىل كف من عىل كف من عىل كف من عىل خفخفخفخفـذ مـن؟ احلـديث يقـولـذ مـن؟ احلـديث يقـولـذ مـن؟ احلـديث يقـولـذ مـن؟ احلـديث يقـول: : : :  السؤال السؤال السؤال السؤال»»»»ووضع كفيه عىل ووضع كفيه عىل ووضع كفيه عىل ووضع كفيه عىل خفخفخفخفذيهذيهذيهذيه««««: : : : قالقالقالقال
نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ «««« نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ فَاqسـْ نََد ُرْكَبتَْيِه ٕاَىل ُرْكَبتَْيِه، َوَوَضَع َكفiْيِه عََىل فَْخَذيْهِ فَاqسـْ الضمري حيمتل عـودة الـضمري الضمري حيمتل عـودة الـضمري الضمري حيمتل عـودة الـضمري الضمري حيمتل عـودة الـضمري » » » » فَاqسـْ

 ٔانه وضع كف نفسه عىل  ٔانه وضع كف نفسه عىل  ٔانه وضع كف نفسه عىل  ٔانه وضع كف نفسه عىل خفخفخفخفذي نفسه ٔ�نـه متواضـًعا للعامل،وفهيـا ذي نفسه ٔ�نـه متواضـًعا للعامل،وفهيـا ذي نفسه ٔ�نـه متواضـًعا للعامل،وفهيـا ذي نفسه ٔ�نـه متواضـًعا للعامل،وفهيـا ����عىل جربيل عىل جربيل عىل جربيل عىل جربيل 

        ....����ضع كف نفسه عىل ضع كف نفسه عىل ضع كف نفسه عىل ضع كف نفسه عىل خفخفخفخفذ النيب ذ النيب ذ النيب ذ النيب ٔايًضا ٔانه و ٔايًضا ٔانه و ٔايًضا ٔانه و ٔايًضا ٔانه و 

        ؟؟؟؟ااااكيف نركيف نركيف نركيف نرحجحجحجحج ٕاذا اكن ßحãل قا ٕاذا اكن ßحãل قا ٕاذا اكن ßحãل قا ٕاذا اكن ßحãل قامئمئمئمئ

وضع يده عـىل ركبـوضع يده عـىل ركبـوضع يده عـىل ركبـوضع يده عـىل ركبـيتيتيتيت    ««««وفيه وفيه وفيه وفيه : : : : ورد يف احلديث الصحيح اáي عند مسمل قالورد يف احلديث الصحيح اáي عند مسمل قالورد يف احلديث الصحيح اáي عند مسمل قالورد يف احلديث الصحيح اáي عند مسمل قال: : : : نقولنقولنقولنقول

، ، ، ، ختختختختيل ٔانت ٔاقبلت عىل عامل يل ٔانت ٔاقبلت عىل عامل يل ٔانت ٔاقبلت عىل عامل يل ٔانت ٔاقبلت عىل عامل ����جفربيل هو اáي وضع يده عىل النيب جفربيل هو اáي وضع يده عىل النيب جفربيل هو اáي وضع يده عىل النيب جفربيل هو اáي وضع يده عىل النيب » » » » رسول هللارسول هللارسول هللارسول هللا
ن نبيًـا مـن ٔاون نبيًـا مـن ٔاون نبيًـا مـن ٔاون نبيًـا مـن ٔاويليليليل     اك اك اك اك����واقرتبت منه كثًريا ٔاي ٕاقبال هذا، وÈá سـيدÍ مـوواقرتبت منه كثًريا ٔاي ٕاقبال هذا، وÈá سـيدÍ مـوواقرتبت منه كثًريا ٔاي ٕاقبال هذا، وÈá سـيدÍ مـوواقرتبت منه كثًريا ٔاي ٕاقبال هذا، وÈá سـيدÍ مـوىسىسىسىس    

العزم من الرسول وهو ٔافضل من اخلالعزم من الرسول وهو ٔافضل من اخلالعزم من الرسول وهو ٔافضل من اخلالعزم من الرسول وهو ٔافضل من اخلرضرضرضرض �تفاق العلامء �تفـاق أالمـة ومـع ذÈ ملـا  �تفاق العلامء �تفـاق أالمـة ومـع ذÈ ملـا  �تفاق العلامء �تفـاق أالمـة ومـع ذÈ ملـا  �تفاق العلامء �تفـاق أالمـة ومـع ذÈ ملـا 
ِّْمـَت ُرْشـداً ﴿﴿﴿﴿: : : : ذهب ٕاىل اخلذهب ٕاىل اخلذهب ٕاىل اخلذهب ٕاىل اخلرضرضرضرض يتعمل قال ' يتعمل قال ' يتعمل قال ' يتعمل قال ' ـا عُل iَِّمـِن ِمم iِبُعـَك عَـَىل اqن تَُعل ت qِّْمـَت ُرْشـداً َهْل ا ـا عُل iَِّمـِن ِمم iِبُعـَك عَـَىل اqن تَُعل ت qِّْمـَت ُرْشـداً َهْل ا ـا عُل iَِّمـِن ِمم iِبُعـَك عَـَىل اqن تَُعل ت qِّْمـَت ُرْشـداً َهْل ا ـا عُل iَِّمـِن ِمم iِبُعـَك عَـَىل اqن تَُعل ت qَهْل ا    ﴾﴾﴾﴾

م عىل م عىل م عىل م عىل 0000ة املشاورة واملالطفة، مـع ٔانـه ٔافـضل منـه ة املشاورة واملالطفة، مـع ٔانـه ٔافـضل منـه ة املشاورة واملالطفة، مـع ٔانـه ٔافـضل منـه ة املشاورة واملالطفة، مـع ٔانـه ٔافـضل منـه ]]]]٦٦٦٦٦٦٦٦: : : : الكهفالكهفالكهفالكهف    [[[[    ، فأخرج ال، فأخرج ال، فأخرج ال، فأخرج ال
ولكنه ذهب متعلًما فلبس ملبس الطالب ٔامام العامل حىت وٕان اكن هو ٔافـضل مـن ولكنه ذهب متعلًما فلبس ملبس الطالب ٔامام العامل حىت وٕان اكن هو ٔافـضل مـن ولكنه ذهب متعلًما فلبس ملبس الطالب ٔامام العامل حىت وٕان اكن هو ٔافـضل مـن ولكنه ذهب متعلًما فلبس ملبس الطالب ٔامام العامل حىت وٕان اكن هو ٔافـضل مـن 
        ....العامل، ولكن عند العامل علًما ليس عنده فاحتاج ٕاليه، فاÍٔ يف هذه احلا¦ طالب عملالعامل، ولكن عند العامل علًما ليس عنده فاحتاج ٕاليه، فاÍٔ يف هذه احلا¦ طالب عملالعامل، ولكن عند العامل علًما ليس عنده فاحتاج ٕاليه، فاÍٔ يف هذه احلا¦ طالب عملالعامل، ولكن عند العامل علًما ليس عنده فاحتاج ٕاليه، فاÍٔ يف هذه احلا¦ طالب عمل

 حتفظ البخاري ومسمل والكتب السـتة وكذÈ ٔايًضا ٔانت  حتفظ البخاري ومسمل والكتب السـتة وكذÈ ٔايًضا ٔانت  حتفظ البخاري ومسمل والكتب السـتة وكذÈ ٔايًضا ٔانت  حتفظ البخاري ومسمل والكتب السـتة وكذÈ ٔايًضا ٔانت ::::ممممثثثثًال ٔانت طالب حديثًال ٔانت طالب حديثًال ٔانت طالب حديثًال ٔانت طالب حديث
 النحو، ؤانت ذاهـب تـتعمل مـن شــيخ مـا  النحو، ؤانت ذاهـب تـتعمل مـن شــيخ مـا  النحو، ؤانت ذاهـب تـتعمل مـن شــيخ مـا  النحو، ؤانت ذاهـب تـتعمل مـن شــيخ مـا ال تعرف شيئًا يف النحو وتريد ٔان تتعملال تعرف شيئًا يف النحو وتريد ٔان تتعملال تعرف شيئًا يف النحو وتريد ٔان تتعملال تعرف شيئًا يف النحو وتريد ٔان تتعمل

تلبس ملبس العلامء وال الطالب؟ ٔانـت طالـب اكلطلبـة فـال تقـول ٔاÍ عـامل وشــيخ تلبس ملبس العلامء وال الطالب؟ ٔانـت طالـب اكلطلبـة فـال تقـول ٔاÍ عـامل وشــيخ تلبس ملبس العلامء وال الطالب؟ ٔانـت طالـب اكلطلبـة فـال تقـول ٔاÍ عـامل وشــيخ تلبس ملبس العلامء وال الطالب؟ ٔانـت طالـب اكلطلبـة فـال تقـول ٔاÍ عـامل وشــيخ 
النحو ال حيفظ الكتب السـتة كام ٔاحفظها، ال ٔاتيت هنا متعمل فأنت هنا متعمل، ولو النحو ال حيفظ الكتب السـتة كام ٔاحفظها، ال ٔاتيت هنا متعمل فأنت هنا متعمل، ولو النحو ال حيفظ الكتب السـتة كام ٔاحفظها، ال ٔاتيت هنا متعمل فأنت هنا متعمل، ولو النحو ال حيفظ الكتب السـتة كام ٔاحفظها، ال ٔاتيت هنا متعمل فأنت هنا متعمل، ولو 

        ....ااااختختختختذت هذه املسأ¦ سرت®ح يف حياتكذت هذه املسأ¦ سرت®ح يف حياتكذت هذه املسأ¦ سرت®ح يف حياتكذت هذه املسأ¦ سرت®ح يف حياتك

        ....����يب يب يب يب فٕاذن جربيل هو اáي وضع يده عىل ركبفٕاذن جربيل هو اáي وضع يده عىل ركبفٕاذن جربيل هو اáي وضع يده عىل ركبفٕاذن جربيل هو اáي وضع يده عىل ركبيتيتيتيت الن الن الن الن
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وهـذا حيمتـل وهـذا حيمتـل وهـذا حيمتـل وهـذا حيمتـل » » » » � محمـد� محمـد� محمـد� محمـد««««: : : :  � � � �مسمسمسمسه، لقو'ه، لقو'ه، لقو'ه، لقو'���� ٔايًضا جواز دعاء النيب  ٔايًضا جواز دعاء النيب  ٔايًضا جواز دعاء النيب  ٔايًضا جواز دعاء النيب ::::الفائدة السادسةالفائدة السادسةالفائدة السادسةالفائدة السادسة
ٔان هذا اكن قبل أان هذا اكن قبل أان هذا اكن قبل أان هذا اكن قبل اللللهنـي عن ذÈ، ولكـن هـذا حيتـاج ٕاىل التـارهنـي عن ذÈ، ولكـن هـذا حيتـاج ٕاىل التـارهنـي عن ذÈ، ولكـن هـذا حيتـاج ٕاىل التـارهنـي عن ذÈ، ولكـن هـذا حيتـاج ٕاىل التـارخيخيخيخي، ٔالن االٓيـة الـ، ٔالن االٓيـة الـ، ٔالن االٓيـة الـ، ٔالن االٓيـة الـيتيتيتيت    

 Èوردت يف ذ Èوردت يف ذ Èوردت يف ذ Èُســوِل بَيْــنَُمكْ َكــُدعَاِء بَْعــِضُمكْ بَْعــضضضًض ً ً ً ﴿﴿﴿﴿    وردت يف ذ iَعلـُـوا ُدعـَـاَء الر ْ ُســوِل بَيْــنَُمكْ َكــُدعَاِء بَْعــِضُمكْ بَْعــَ iَعلـُـوا ُدعـَـاَء الر ْ ُســوِل بَيْــنَُمكْ َكــُدعَاِء بَْعــِضُمكْ بَْعــَ iَعلـُـوا ُدعـَـاَء الر ْ ُســوِل بَيْــنَُمكْ َكــُدعَاِء بَْعــِضُمكْ بَْعــَ iَعلـُـوا ُدعـَـاَء الر : : : : النــورالنــورالنــورالنــور[[[[﴾﴾﴾﴾    َال َال َال َال جتجتجتَجتْ
٦٣٦٣٦٣٦٣[[[[....        

 ٔاي ال يناديـه � ٔاي ال يناديـه � ٔاي ال يناديـه � ٔاي ال يناديـه �مسمسمسمسـه ـه ـه ـه مكمكمكمكنـاداة بعـضمك بعـضا ٔاي علـيمك ٔان نـاداة بعـضمك بعـضا ٔاي علـيمك ٔان نـاداة بعـضمك بعـضا ٔاي علـيمك ٔان نـاداة بعـضمك بعـضا ٔاي علـيمك ٔان ::::ىل ٔاحد تفسريات االٓيـةىل ٔاحد تفسريات االٓيـةىل ٔاحد تفسريات االٓيـةىل ٔاحد تفسريات االٓيـةعععع
� رسـول هللا � نـيب � رسـول هللا � نـيب � رسـول هللا � نـيب � رسـول هللا � نـيب : : : : تبتبتبتبججججلوه وتسودوه وحترتموه فتنادي لوه وتسودوه وحترتموه فتنادي لوه وتسودوه وحترتموه فتنادي لوه وتسودوه وحترتموه فتنادي مبمبمبمبا ال تنادي به ٔاخيه تقولا ال تنادي به ٔاخيه تقولا ال تنادي به ٔاخيه تقولا ال تنادي به ٔاخيه تقول

� ٔاهيا النيب، � ٔاهيا الرسـول، ٕامنـا ال تقـول � محمـد، هنـا جربيـل قـال � � ٔاهيا النيب، � ٔاهيا الرسـول، ٕامنـا ال تقـول � محمـد، هنـا جربيـل قـال � � ٔاهيا النيب، � ٔاهيا الرسـول، ٕامنـا ال تقـول � محمـد، هنـا جربيـل قـال � � ٔاهيا النيب، � ٔاهيا الرسـول، ٕامنـا ال تقـول � محمـد، هنـا جربيـل قـال � : : : : هللا تقولهللا تقولهللا تقولهللا تقول
ٔانه اكن قبل أانه اكن قبل أانه اكن قبل أانه اكن قبل اللللهنــي هـذا احـãل، ولكـن هـذا ßحـãل هنــي هـذا احـãل، ولكـن هـذا ßحـãل هنــي هـذا احـãل، ولكـن هـذا ßحـãل هنــي هـذا احـãل، ولكـن هـذا ßحـãل ٔان هذا حيمتل ٔان هذا حيمتل ٔان هذا حيمتل ٔان هذا حيمتل : : : : محمد، نقولمحمد، نقولمحمد، نقولمحمد، نقول
        ....؟؟؟؟احلديث احلديث احلديث احلديث  ومىت اكن  ومىت اكن  ومىت اكن  ومىت اكن تارتارتارتارخيخيخيخي حىت نعرف مىت نزلت االٓية و حىت نعرف مىت نزلت االٓية و حىت نعرف مىت نزلت االٓية و حىت نعرف مىت نزلت االٓية وال ال ال ال حيتاج ٕاىل حيتاج ٕاىل حيتاج ٕاىل حيتاج ٕاىل 

 ٔاي ال تظنوا ٔان دعاء النيب عىل ٔاحد منمك كدعائه عىل ٔاخيه،  ٔاي ال تظنوا ٔان دعاء النيب عىل ٔاحد منمك كدعائه عىل ٔاخيه،  ٔاي ال تظنوا ٔان دعاء النيب عىل ٔاحد منمك كدعائه عىل ٔاخيه،  ٔاي ال تظنوا ٔان دعاء النيب عىل ٔاحد منمك كدعائه عىل ٔاخيه، ::::التفسري الثاين لالتفسري الثاين لالتفسري الثاين لالتفسري الثاين لالالالالٓيةٓيةٓيةٓية
ريه ريه ريه ريه ٕان الواحد يدعو عىل ٔاخيه هو نفس اDعاء، بل دعاء النيب مسـتٕان الواحد يدعو عىل ٔاخيه هو نفس اDعاء، بل دعاء النيب مسـتٕان الواحد يدعو عىل ٔاخيه هو نفس اDعاء، بل دعاء النيب مسـتٕان الواحد يدعو عىل ٔاخيه هو نفس اDعاء، بل دعاء النيب مسـتججججاب ودعاء غـاب ودعاء غـاب ودعاء غـاب ودعاء غـ

        ....حيمتل ٔان يسـتحيمتل ٔان يسـتحيمتل ٔان يسـتحيمتل ٔان يسـتججججاب ؤان يرفاب ؤان يرفاب ؤان يرفاب ؤان يرفضضضض

        .... قلنا ال نعرف التار قلنا ال نعرف التار قلنا ال نعرف التار قلنا ال نعرف التارخيخيخيخي::::وعىل ßحãل أالولوعىل ßحãل أالولوعىل ßحãل أالولوعىل ßحãل أالول

 ٔانه حيمتل ٔان جربيل فعل ذÈ من �ب التعمية، ٔالن هـو جـاء يف  ٔانه حيمتل ٔان جربيل فعل ذÈ من �ب التعمية، ٔالن هـو جـاء يف  ٔانه حيمتل ٔان جربيل فعل ذÈ من �ب التعمية، ٔالن هـو جـاء يف  ٔانه حيمتل ٔان جربيل فعل ذÈ من �ب التعمية، ٔالن هـو جـاء يف ::::ßحãل الثاينßحãل الثاينßحãل الثاينßحãل الثاين

        ....����هيئة هيئة هيئة هيئة خشخشخشخشص فظنوه ٔانه ٔاعرابًيا ص فظنوه ٔانه ٔاعرابًيا ص فظنوه ٔانه ٔاعرابًيا ص فظنوه ٔانه ٔاعرابًيا مفمفمفمفن �ب التعمية ٔان يفعل ذÈ يقول � محمد ن �ب التعمية ٔان يفعل ذÈ يقول � محمد ن �ب التعمية ٔان يفعل ذÈ يقول � محمد ن �ب التعمية ٔان يفعل ذÈ يقول � محمد 

و ٔان و ٔان و ٔان و ٔان يته لـبعيته لـبعيته لـبعيته لـبعضضضض ٔاهـل العـمل بعـد ذÈ وهـ ٔاهـل العـمل بعـد ذÈ وهـ ٔاهـل العـمل بعـد ذÈ وهـ ٔاهـل العـمل بعـد ذÈ وهـوهذا ٔاىت يف ذهوهذا ٔاىت يف ذهوهذا ٔاىت يف ذهوهذا ٔاىت يف ذهينينينين ورأ  ورأ  ورأ  ورأ ::::    ßحãل الثالثßحãل الثالثßحãل الثالثßحãل الثالث
ولكن ßحـãل ٔانـه مـن ٔاجـل التعميـة هـذا ٔاضـبط ولكن ßحـãل ٔانـه مـن ٔاجـل التعميـة هـذا ٔاضـبط ولكن ßحـãل ٔانـه مـن ٔاجـل التعميـة هـذا ٔاضـبط ولكن ßحـãل ٔانـه مـن ٔاجـل التعميـة هـذا ٔاضـبط ااااللللهنـي للبرش ولـيس للمالئكـة،هنـي للبرش ولـيس للمالئكـة،هنـي للبرش ولـيس للمالئكـة،هنـي للبرش ولـيس للمالئكـة،

للمسأ¦، ٔالن هللا جل وعال ما Íدى نبيه يف كتابه ٕاال بصفته، وملا ذكـر اللمسأ¦، ٔالن هللا جل وعال ما Íدى نبيه يف كتابه ٕاال بصفته، وملا ذكـر اللمسأ¦، ٔالن هللا جل وعال ما Íدى نبيه يف كتابه ٕاال بصفته، وملا ذكـر اللمسأ¦، ٔالن هللا جل وعال ما Íدى نبيه يف كتابه ٕاال بصفته، وملا ذكـر امسمسمسمسـه تبعهـا ـه تبعهـا ـه تبعهـا ـه تبعهـا 
ِ ٔايًضا �لرسا¦ ٔايًضا �لرسا¦ ٔايًضا �لرسا¦ ٔايًضا �لرسا¦ ﴿﴿﴿﴿ ijُسوُل ا iٌد ر iُمَحم ِ ijُسوُل ا iٌد ر iُمَحم ِ ijُسوُل ا iٌد ر iُمَحم ِ ijُسوُل ا iٌد ر i٢٩٢٩٢٩٢٩: : : : الفتحالفتحالفتحالفتح[[[[﴾﴾﴾﴾    ُمَحم[[[[ ، ، ، ،﴿﴿﴿﴿ 

�
ـٌد ا iَوَمـا ُمَحم 
�
ـٌد ا iَوَمـا ُمَحم 
�
ـٌد ا iَوَمـا ُمَحم 
�
ـٌد ا iَرُسـولٌ َوَمـا ُمَحم iَرُسـولٌ ال iَرُسـولٌ ال iَرُسـولٌ ال iآل آل آل آل     [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ال

        ....، وهذا من �ب التبجيل ' وßحرتام ' صىل هللا عليه وآ' وسمل، وهذا من �ب التبجيل ' وßحرتام ' صىل هللا عليه وآ' وسمل، وهذا من �ب التبجيل ' وßحرتام ' صىل هللا عليه وآ' وسمل، وهذا من �ب التبجيل ' وßحرتام ' صىل هللا عليه وآ' وسمل]]]]١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤: : : : معرانمعرانمعرانمعران

        ::::فيكون عندÍ ثالث ٕاجا�ت عن قو' � محمدفيكون عندÍ ثالث ٕاجا�ت عن قو' � محمدفيكون عندÍ ثالث ٕاجا�ت عن قو' � محمدفيكون عندÍ ثالث ٕاجا�ت عن قو' � محمد
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 ٔان هذا قبل ا ٔان هذا قبل ا ٔان هذا قبل ا ٔان هذا قبل اللللهنـي، وهذا قد يكون بعيًدا ٔالننا نعمل ما هو ®رهنـي، وهذا قد يكون بعيًدا ٔالننا نعمل ما هو ®رهنـي، وهذا قد يكون بعيًدا ٔالننا نعمل ما هو ®رهنـي، وهذا قد يكون بعيًدا ٔالننا نعمل ما هو ®رخيخيخيخي ا ا ا اللللهنـي هنـي هنـي هنـي :::: أالمر أالول أالمر أالول أالمر أالول أالمر أالول
        ....حىت نعمل الناحىت نعمل الناحىت نعمل الناحىت نعمل الناخسخسخسخس من املنسو من املنسو من املنسو من املنسوخخخخ

 يف هـذه الهيئـة متخفيًـا  يف هـذه الهيئـة متخفيًـا  يف هـذه الهيئـة متخفيًـا  يف هـذه الهيئـة متخفيًـا ����ٔانه عىل عادة أالعراب وقد جاء جربيل ٔانه عىل عادة أالعراب وقد جاء جربيل ٔانه عىل عادة أالعراب وقد جاء جربيل ٔانه عىل عادة أالعراب وقد جاء جربيل : : : : أالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاين
        ....حىت ال يعرفه الصحابة يف �دحىت ال يعرفه الصحابة يف �دحىت ال يعرفه الصحابة يف �دحىت ال يعرفه الصحابة يف �دئئئئ أالمر أالمر أالمر أالمر

ٔان هـذا خمـتص ببـٔان هـذا خمـتص ببـٔان هـذا خمـتص ببـٔان هـذا خمـتص ببـينينينين آدم ولـيس خمتـصا �ملالئكـة، وهـو ٔاقـرب ٕاىل  آدم ولـيس خمتـصا �ملالئكـة، وهـو ٔاقـرب ٕاىل  آدم ولـيس خمتـصا �ملالئكـة، وهـو ٔاقـرب ٕاىل  آدم ولـيس خمتـصا �ملالئكـة، وهـو ٔاقـرب ٕاىل : : : : أالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالث
        ....نفنفنفنفيسيسيسيس

مل ٔالن مل ٔالن مل ٔالن مل ٔالن جواز سؤال إالنسان عام يعمل من ٔاجل تعلمي من ال يعجواز سؤال إالنسان عام يعمل من ٔاجل تعلمي من ال يعجواز سؤال إالنسان عام يعمل من ٔاجل تعلمي من ال يعجواز سؤال إالنسان عام يعمل من ٔاجل تعلمي من ال يع: : : : يقوليقوليقوليقول:::: السابعة السابعة السابعة السابعةالفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

ْسـَالمِ         """"::::جربيل يف هذا احلديث يقول 'جربيل يف هذا احلديث يقول 'جربيل يف هذا احلديث يقول 'جربيل يف هذا احلديث يقول '
�
ِين َعـْن اْال ْسـَالمِ اqْخـِربْ
�
ِين َعـْن اْال ْسـَالمِ اqْخـِربْ
�
ِين َعـْن اْال ْسـَالمِ اqْخـِربْ
�
ِين َعـْن اْال ِ     ،،،،اqْخـِربْ ijفََقـاَل َرُسـوُل ا ِ ijفََقـاَل َرُسـوُل ا ِ ijفََقـاَل َرُسـوُل ا ِ ijفََقـاَل َرُسـوُل ا���� : : : :

َالَة، َوتُـْؤِيتَ  iَوتُِقَمي الـص ، ِ ijًدا َرُسوُل ا iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
َالَة، َوتُـْؤِيتَ اْال iَوتُِقَمي الـص ، ِ ijًدا َرُسوُل ا iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
َالَة، َوتُـْؤِيتَ اْال iَوتُِقَمي الـص ، ِ ijًدا َرُسوُل ا iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
َالَة، َوتُـْؤِيتَ اْال iَوتُِقَمي الـص ، ِ ijًدا َرُسوُل ا iُمَحم iنqَوا ُ ijا iْن َال ٕاَ'َ ٕاالqْن تَْشهََد اqْسَالُم ا �
اْال

َاكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، وَ  iَاكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، وَ الز iَاكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، وَ الز iَاكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، وَ الز iَتَطْعت ٕالَْيـِه َسـِبيًال الز جi الَْبيْـَت ٕاْن اســْ َتَطْعت ٕالَْيـِه َسـِبيًال َحتُ جi الَْبيْـَت ٕاْن اســْ َتَطْعت ٕالَْيـِه َسـِبيًال َحتُ جi الَْبيْـَت ٕاْن اســْ َتَطْعت ٕالَْيـِه َسـِبيًال َحتُ جi الَْبيْـَت ٕاْن اســْ . . . . """"َصـَدْقتَصـَدْقتَصـَدْقتَصـَدْقت: : : : قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ . . . . َحتُ
صدقت، ٔانت تعمل ملاذا تـسأل؟ يـسأل مـن �ب صدقت، ٔانت تعمل ملاذا تـسأل؟ يـسأل مـن �ب صدقت، ٔانت تعمل ملاذا تـسأل؟ يـسأل مـن �ب صدقت، ٔانت تعمل ملاذا تـسأل؟ يـسأل مـن �ب : : : : إالسالم كذا، مث يقول 'إالسالم كذا، مث يقول 'إالسالم كذا، مث يقول 'إالسالم كذا، مث يقول ': : : : يقوليقوليقوليقول

ٔان يعمل غريه، فال مانع ٔان يسأل الطالب مع علمه للمسأ¦ حىت يفتح عىل املعمل ٔان ٔان يعمل غريه، فال مانع ٔان يسأل الطالب مع علمه للمسأ¦ حىت يفتح عىل املعمل ٔان ٔان يعمل غريه، فال مانع ٔان يسأل الطالب مع علمه للمسأ¦ حىت يفتح عىل املعمل ٔان ٔان يعمل غريه، فال مانع ٔان يسأل الطالب مع علمه للمسأ¦ حىت يفتح عىل املعمل ٔان 
 ٔاول احلـديث ٔانـه ٔاراد ٔان يعلمـه،  ٔاول احلـديث ٔانـه ٔاراد ٔان يعلمـه،  ٔاول احلـديث ٔانـه ٔاراد ٔان يعلمـه،  ٔاول احلـديث ٔانـه ٔاراد ٔان يعلمـه، يعمل �يعمل �يعمل �يعمل �يقيقيقيق الطلبة ويكون هو معـمل كـام ذكـرت يف الطلبة ويكون هو معـمل كـام ذكـرت يف الطلبة ويكون هو معـمل كـام ذكـرت يف الطلبة ويكون هو معـمل كـام ذكـرت يف

املسأ¦ الفالنية كذا وكذا � شـيخ فيبدٔا يفاملسأ¦ الفالنية كذا وكذا � شـيخ فيبدٔا يفاملسأ¦ الفالنية كذا وكذا � شـيخ فيبدٔا يفاملسأ¦ الفالنية كذا وكذا � شـيخ فيبدٔا يفيتيتيتيت وهو يريد ٔان يعمل  وهو يريد ٔان يعمل  وهو يريد ٔان يعمل  وهو يريد ٔان يعمل : : : : فبعفبعفبعفبعضضضض الناس يقول الناس يقول الناس يقول الناس يقول
        ....من من من من جبجبجبجبواره وقد يكون واره وقد يكون واره وقد يكون واره وقد يكون مسمسمسمسعها من الشـيخ ٔاو هو يعرفها فهذا ال بأس بهعها من الشـيخ ٔاو هو يعرفها فهذا ال بأس بهعها من الشـيخ ٔاو هو يعرفها فهذا ال بأس بهعها من الشـيخ ٔاو هو يعرفها فهذا ال بأس به

جيوز ٔان يقول ذÈ املعمل، يعجيوز ٔان يقول ذÈ املعمل، يعجيوز ٔان يقول ذÈ املعمل، يعجيوز ٔان يقول ذÈ املعمل، يعينينينين    ممممممممكن يكتـب ورقـة كن يكتـب ورقـة كن يكتـب ورقـة كن يكتـب ورقـة : : : : حىت ٔان بعحىت ٔان بعحىت ٔان بعحىت ٔان بعضضضض ٔاهل العمل قال ٔاهل العمل قال ٔاهل العمل قال ٔاهل العمل قال
È ويقول كتبÈ ويقول كتبÈ ويقول كتبÈ ي كتبه ٔالجل ٔان يعمل النـاس هبـذه ويقول كتبáي كتبه ٔالجل ٔان يعمل النـاس هبـذه  اكتب السؤال الفالين وهو اáي كتبه ٔالجل ٔان يعمل النـاس هبـذه  اكتب السؤال الفالين وهو اáي كتبه ٔالجل ٔان يعمل النـاس هبـذه  اكتب السؤال الفالين وهو اáاكتب السؤال الفالين وهو ا 

        ....الطريقة، فهذا ال بأس بهالطريقة، فهذا ال بأس بهالطريقة، فهذا ال بأس بهالطريقة، فهذا ال بأس به

عـىل الـسبب، عـىل الـسبب، عـىل الـسبب، عـىل الـسبب،     ٔان املتسبب ' حمك املبارش ٕاذا اكنت املبارشة مبنيـةٔان املتسبب ' حمك املبارش ٕاذا اكنت املبارشة مبنيـةٔان املتسبب ' حمك املبارش ٕاذا اكنت املبارشة مبنيـةٔان املتسبب ' حمك املبارش ٕاذا اكنت املبارشة مبنيـة::::الفائدة الثامنةالفائدة الثامنةالفائدة الثامنةالفائدة الثامنة

 النيب ٔاخرب �لعـمل فـتعمل الـصحابة،  النيب ٔاخرب �لعـمل فـتعمل الـصحابة،  النيب ٔاخرب �لعـمل فـتعمل الـصحابة،  النيب ٔاخرب �لعـمل فـتعمل الـصحابة، ���� ٔاىت فسأل النيب  ٔاىت فسأل النيب  ٔاىت فسأل النيب  ٔاىت فسأل النيب ����كيف نفهمها؟ جربيل كيف نفهمها؟ جربيل كيف نفهمها؟ جربيل كيف نفهمها؟ جربيل 
العمل، متسبب وهو اáي سأل، املبارش من؟ النيب العمل، متسبب وهو اáي سأل، املبارش من؟ النيب العمل، متسبب وهو اáي سأل، املبارش من؟ النيب العمل، متسبب وهو اáي سأل، املبارش من؟ النيب جربيل متسبب وال مبارش يف جربيل متسبب وال مبارش يف جربيل متسبب وال مبارش يف جربيل متسبب وال مبارش يف 



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

جفربيـل جفربيـل جفربيـل جفربيـل » » » » ديـنمكديـنمكديـنمكديـنمك    هذا جربيل ٔا®مك يعلمـمكهذا جربيل ٔا®مك يعلمـمكهذا جربيل ٔا®مك يعلمـمكهذا جربيل ٔا®مك يعلمـمك«««« ومع ذÈ قال النيب يف آخر احلديث  ومع ذÈ قال النيب يف آخر احلديث  ومع ذÈ قال النيب يف آخر احلديث  ومع ذÈ قال النيب يف آخر احلديث ����
اكن معمل ٔايـًضا، ولكـن معـمل مـن اكن معمل ٔايـًضا، ولكـن معـمل مـن اكن معمل ٔايـًضا، ولكـن معـمل مـن اكن معمل ٔايـًضا، ولكـن معـمل مـن 0000ـة الـسبب ٔانـه متـسبب يف وصـول العـمل ٕاىل ـة الـسبب ٔانـه متـسبب يف وصـول العـمل ٕاىل ـة الـسبب ٔانـه متـسبب يف وصـول العـمل ٕاىل ـة الـسبب ٔانـه متـسبب يف وصـول العـمل ٕاىل 

        ....����الصحابة الصحابة الصحابة الصحابة 

املتـسبب �لفعـل املتـسبب �لفعـل املتـسبب �لفعـل املتـسبب �لفعـل ٔان ٔان ٔان ٔان : : : : وÈá ٔاÍ ٔاقول لمك خذوا هذه القاعدة وعضوا علهيا �لنواجذوÈá ٔاÍ ٔاقول لمك خذوا هذه القاعدة وعضوا علهيا �لنواجذوÈá ٔاÍ ٔاقول لمك خذوا هذه القاعدة وعضوا علهيا �لنواجذوÈá ٔاÍ ٔاقول لمك خذوا هذه القاعدة وعضوا علهيا �لنواجذ
فـالن ٔاخـوÍ مـريفـالن ٔاخـوÍ مـريفـالن ٔاخـوÍ مـريفـالن ٔاخـوÍ مـريضضضض    : : : : ' ٔاجره وٕان مل يكن ' نية، ٔاÍ لكمت واحـد فـيمك وقلـت '' ٔاجره وٕان مل يكن ' نية، ٔاÍ لكمت واحـد فـيمك وقلـت '' ٔاجره وٕان مل يكن ' نية، ٔاÍ لكمت واحـد فـيمك وقلـت '' ٔاجره وٕان مل يكن ' نية، ٔاÍ لكمت واحـد فـيمك وقلـت '

فادعوا '، فدعا '، فسمع الباقون ؤاÍ مل ٔاقصد ٔاهنم يسمعون مل يكن فادعوا '، فدعا '، فسمع الباقون ؤاÍ مل ٔاقصد ٔاهنم يسمعون مل يكن فادعوا '، فدعا '، فسمع الباقون ؤاÍ مل ٔاقصد ٔاهنم يسمعون مل يكن فادعوا '، فدعا '، فسمع الباقون ؤاÍ مل ٔاقصد ٔاهنم يسمعون مل يكن يليليليل قـصد وال  قـصد وال  قـصد وال  قـصد وال 
جر جر جر جر  �� جر ٔايًضا عىل ذÈ، ومل يكن جر ٔايًضا عىل ذÈ، ومل يكن جر ٔايًضا عىل ذÈ، ومل يكن جر ٔايًضا عىل ذÈ، ومل يكن يليليليل نية وهذا من  نية وهذا من  نية وهذا من  نية وهذا من ٔامٔامٔامٔامنية ٔاصًال فدعوا '، ٔاÍ انية ٔاصًال فدعوا '، ٔاÍ انية ٔاصًال فدعوا '، ٔاÍ انية ٔاصًال فدعوا '، ٔاÍ ا�� ��  ال؟ ا ال؟ ا ال؟ ا ال؟ ا��

        .  .  .  .  ينا مزيد مع هذه القاعدة فينا مزيد مع هذه القاعدة فينا مزيد مع هذه القاعدة فينا مزيد مع هذه القاعدة ف==== بعد بعد بعد بعدفضل هللا، وسـيأت فضل هللا، وسـيأت فضل هللا، وسـيأت فضل هللا، وسـيأت 

 ٔاجـاب بـذÈ  ٔاجـاب بـذÈ  ٔاجـاب بـذÈ  ٔاجـاب بـذÈ ���� بيـان ٔان إالسـالم '  بيـان ٔان إالسـالم '  بيـان ٔان إالسـالم '  بيـان ٔان إالسـالم ' مخمخمخمخـسة ٔاراكن؛ ٔالن النـيب ـسة ٔاراكن؛ ٔالن النـيب ـسة ٔاراكن؛ ٔالن النـيب ـسة ٔاراكن؛ ٔالن النـيب :::: التاسعة التاسعة التاسعة التاسعةالفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 
        ....إالسالم ٔان تشهد ٕاىل آخر ما ذكرهإالسالم ٔان تشهد ٕاىل آخر ما ذكرهإالسالم ٔان تشهد ٕاىل آخر ما ذكرهإالسالم ٔان تشهد ٕاىل آخر ما ذكره: : : : وقالوقالوقالوقال

طبًعا ٔاÍ مع أالراكن كنت داطبًعا ٔاÍ مع أالراكن كنت داطبًعا ٔاÍ مع أالراكن كنت داطبًعا ٔاÍ مع أالراكن كنت دامئمئمئمئا ٔارشا ٔارشا ٔارشا ٔارش????ا رسيًعا لكـن ٔاÍ سـأذكر معـىن اللكمـة ؤاتـرك ا رسيًعا لكـن ٔاÍ سـأذكر معـىن اللكمـة ؤاتـرك ا رسيًعا لكـن ٔاÍ سـأذكر معـىن اللكمـة ؤاتـرك ا رسيًعا لكـن ٔاÍ سـأذكر معـىن اللكمـة ؤاتـرك 
    ال يطول بناال يطول بناال يطول بناال يطول بنا        توحيد ٔاو كتاب الفقه يف الفقه حىتتوحيد ٔاو كتاب الفقه يف الفقه حىتتوحيد ٔاو كتاب الفقه يف الفقه حىتتوحيد ٔاو كتاب الفقه يف الفقه حىتالتفصيل لكتاب التوحيد مالتفصيل لكتاب التوحيد مالتفصيل لكتاب التوحيد مالتفصيل لكتاب التوحيد مثثثثًال يف ال ًال يف ال ًال يف ال ًال يف ال 

        ....اÜلس اÜلس اÜلس اÜلس 

        :::: ٕامنا ٔاريد ٔان ٔانبه عىل نقا ٕامنا ٔاريد ٔان ٔانبه عىل نقا ٕامنا ٔاريد ٔان ٔانبه عىل نقا ٕامنا ٔاريد ٔان ٔانبه عىل نقاطططط رسيعة رسيعة رسيعة رسيعة

هذه هذه هذه هذه » » » » ٔان تشهد ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللأان تشهد ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللأان تشهد ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللأان تشهد ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمًدا رسول هللا««««: : : :  ٔانه يف إالسالم قال ٔانه يف إالسالم قال ٔانه يف إالسالم قال ٔانه يف إالسالم قال::::ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 
الشهادة ٕاقراًرا �للسان مع يقني القلب وعلمه بذÈ، فلكمة شهادة ال تكون شـهادة الشهادة ٕاقراًرا �للسان مع يقني القلب وعلمه بذÈ، فلكمة شهادة ال تكون شـهادة الشهادة ٕاقراًرا �للسان مع يقني القلب وعلمه بذÈ، فلكمة شهادة ال تكون شـهادة الشهادة ٕاقراًرا �للسان مع يقني القلب وعلمه بذÈ، فلكمة شهادة ال تكون شـهادة 

        .... وتوافق مع عمل القلب ويقينه وتوافق مع عمل القلب ويقينه وتوافق مع عمل القلب ويقينه وتوافق مع عمل القلب ويقينهاااار اللسان هبر اللسان هبر اللسان هبر اللسان هبٕاال ٕاذا ٔاقٕاال ٕاذا ٔاقٕاال ٕاذا ٔاقٕاال ٕاذا ٔاق

فٕاذا مل يقر بلسانه فٕاذا مل يقر بلسانه فٕاذا مل يقر بلسانه فٕاذا مل يقر بلسانه  ٔانه ٕا' واحد وتقر بذÈ بلسانك، ٔانه ٕا' واحد وتقر بذÈ بلسانك، ٔانه ٕا' واحد وتقر بذÈ بلسانك، ٔانه ٕا' واحد وتقر بذÈ بلسانك، ٔان تعمل بقلبك وتتيقن ٔان تعمل بقلبك وتتيقن ٔان تعمل بقلبك وتتيقن ٔان تعمل بقلبك وتتيقن::::الشهادةالشهادةالشهادةالشهادة
ن عمل بقلبه، ٔابو طالب اكن يعرف ذÈ ن عمل بقلبه، ٔابو طالب اكن يعرف ذÈ ن عمل بقلبه، ٔابو طالب اكن يعرف ذÈ ن عمل بقلبه، ٔابو طالب اكن يعرف ذÈ إ إ إ إ مل يتلكم هبذه اللكمة، يبقمل يتلكم هبذه اللكمة، يبقمل يتلكم هبذه اللكمة، يبقمل يتلكم هبذه اللكمة، يبقىىىى مل يشهد حىت و  مل يشهد حىت و  مل يشهد حىت و  مل يشهد حىت و 

        ::::يقوليقوليقوليقول

        ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد     
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        ....من خري ٔاد�ن الربية دينامن خري ٔاد�ن الربية دينامن خري ٔاد�ن الربية دينامن خري ٔاد�ن الربية دينا

مل يقلها مل يقلها مل يقلها مل يقلها »  »  »  »  � � � � معمعمعمع لكمة ٔاحاج È هبا عند هللا لكمة ٔاحاج È هبا عند هللا لكمة ٔاحاج È هبا عند هللا لكمة ٔاحاج È هبا عند هللا««««: : : :  يقول ' يقول ' يقول ' يقول '����مل ذÈ ومع ذÈ النيب مل ذÈ ومع ذÈ النيب مل ذÈ ومع ذÈ النيب مل ذÈ ومع ذÈ النيب  يع يع يع يع
        ....مفمفمفمفات اكفًرا ٔالنه مل يقلها مع قدرته عىل ٔان يقولهاات اكفًرا ٔالنه مل يقلها مع قدرته عىل ٔان يقولهاات اكفًرا ٔالنه مل يقلها مع قدرته عىل ٔان يقولهاات اكفًرا ٔالنه مل يقلها مع قدرته عىل ٔان يقولها

فٕاذن قول اللسان، ملا نقول قول اللسان معناها بعد مواطئة القلب ' �لعمل واليقني فٕاذن قول اللسان، ملا نقول قول اللسان معناها بعد مواطئة القلب ' �لعمل واليقني فٕاذن قول اللسان، ملا نقول قول اللسان معناها بعد مواطئة القلب ' �لعمل واليقني فٕاذن قول اللسان، ملا نقول قول اللسان معناها بعد مواطئة القلب ' �لعمل واليقني 
ٕالنسان مسلًما، ٕالنسان مسلًما، ٕالنسان مسلًما، ٕالنسان مسلًما، رشرشرشرشطططط من رشو من رشو من رشو من رشوطططط لكمة التوحيد، من رشو لكمة التوحيد، من رشو لكمة التوحيد، من رشو لكمة التوحيد، من رشوطططط إالسالم حىت يكون ا إالسالم حىت يكون ا إالسالم حىت يكون ا إالسالم حىت يكون ا

فلو ٔان إالنسان عمل بقلبه ومل ينطق بلسانه فهو اكفـر ٕ�جـامع ٔاهـل العـمل مل يـدخل فلو ٔان إالنسان عمل بقلبه ومل ينطق بلسانه فهو اكفـر ٕ�جـامع ٔاهـل العـمل مل يـدخل فلو ٔان إالنسان عمل بقلبه ومل ينطق بلسانه فهو اكفـر ٕ�جـامع ٔاهـل العـمل مل يـدخل فلو ٔان إالنسان عمل بقلبه ومل ينطق بلسانه فهو اكفـر ٕ�جـامع ٔاهـل العـمل مل يـدخل 
وقد اتفـق املـسلمون عـىل ٔانـه مـن مل يـأت وقد اتفـق املـسلمون عـىل ٔانـه مـن مل يـأت وقد اتفـق املـسلمون عـىل ٔانـه مـن مل يـأت وقد اتفـق املـسلمون عـىل ٔانـه مـن مل يـأت : : : : ٔاصال ٕاىل املÕ، وÈá ابن تميية يقولٔاصال ٕاىل املÕ، وÈá ابن تميية يقولٔاصال ٕاىل املÕ، وÈá ابن تميية يقولٔاصال ٕاىل املÕ، وÈá ابن تميية يقول

        ....�لشهادتني فهو اكفر، حىت لو هو بقلبه يعمل ٔان هذا هو إالسالم�لشهادتني فهو اكفر، حىت لو هو بقلبه يعمل ٔان هذا هو إالسالم�لشهادتني فهو اكفر، حىت لو هو بقلبه يعمل ٔان هذا هو إالسالم�لشهادتني فهو اكفر، حىت لو هو بقلبه يعمل ٔان هذا هو إالسالم

 مل يتلكم هبام مع القدرة فهـو اكفـر �تفـاق املـسلمني  مل يتلكم هبام مع القدرة فهـو اكفـر �تفـاق املـسلمني  مل يتلكم هبام مع القدرة فهـو اكفـر �تفـاق املـسلمني  مل يتلكم هبام مع القدرة فهـو اكفـر �تفـاق املـسلمني فأما الشهاد®ن ٕاذافأما الشهاد®ن ٕاذافأما الشهاد®ن ٕاذافأما الشهاد®ن ٕاذا: : : : ويقول ٔايًضاويقول ٔايًضاويقول ٔايًضاويقول ٔايًضا
        .  .  .  .  وهو اكفر �طنا ووهو اكفر �طنا ووهو اكفر �طنا ووهو اكفر �طنا وظظظظاهًرا عند سلف أالمة ؤااهًرا عند سلف أالمة ؤااهًرا عند سلف أالمة ؤااهًرا عند سلف أالمة ؤامئمئمئمئهتا وجامهري علامهتا وجامهري علامهتا وجامهري علامهتا وجامهري علامهئهئهئهئاااا

ما حمك فالن لع� يكون ٔاسمل يف الباطن؟ طاملا مل ينطق ما حمك فالن لع� يكون ٔاسمل يف الباطن؟ طاملا مل ينطق ما حمك فالن لع� يكون ٔاسمل يف الباطن؟ طاملا مل ينطق ما حمك فالن لع� يكون ٔاسمل يف الباطن؟ طاملا مل ينطق : : : : حىت ال يأيت ٔاحد ويقولحىت ال يأيت ٔاحد ويقولحىت ال يأيت ٔاحد ويقولحىت ال يأيت ٔاحد ويقول
        ....�لشهادتني فهو اكفر �لشهادتني فهو اكفر �لشهادتني فهو اكفر �لشهادتني فهو اكفر ظظظظاهًرا و�طنًااهًرا و�طنًااهًرا و�طنًااهًرا و�طنًا

م املنافقني، وÈá يقول إالمام املروزي يف تعظمي م املنافقني، وÈá يقول إالمام املروزي يف تعظمي م املنافقني، وÈá يقول إالمام املروزي يف تعظمي م املنافقني، وÈá يقول إالمام املروزي يف تعظمي لو اكتفينا �لقول فقط فهذا ٕاساللو اكتفينا �لقول فقط فهذا ٕاساللو اكتفينا �لقول فقط فهذا ٕاساللو اكتفينا �لقول فقط فهذا ٕاسال

ــصالة يف هــذا احلــديث ــدر ال ــصالة يف هــذا احلــديثق ــدر ال ــصالة يف هــذا احلــديثق ــدر ال ــصالة يف هــذا احلــديثق ــدر ال ــيب : : : : ق ــيب وكــذÈ حــني ٔاجــاب الن ــيب وكــذÈ حــني ٔاجــاب الن ــيب وكــذÈ حــني ٔاجــاب الن ــو'����وكــذÈ حــني ٔاجــاب الن ــل بق ــو' جربي ــل بق ــو' جربي ــل بق ــو' جربي ــل بق : : : :  جربي
مل يرد شهادة اللسان مل يرد شهادة اللسان مل يرد شهادة اللسان مل يرد شهادة اللسان ككككشهادة املنـافقني، ولكـن شهادة املنـافقني، ولكـن شهادة املنـافقني، ولكـن شهادة املنـافقني، ولكـن » » » » إالسالم شهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللإالسالم شهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللإالسالم شهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللإالسالم شهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللا««««

كون كون كون كون ٔان ئان ئان ئان ئاراد شهادة بدٔاراد شهادة بدٔاراد شهادة بدٔاراد شهادة بدهئهئهئهئا من القلب �لتصديق �� ٔانه واحد، فالبد يف إالسالم ا من القلب �لتصديق �� ٔانه واحد، فالبد يف إالسالم ا من القلب �لتصديق �� ٔانه واحد، فالبد يف إالسالم ا من القلب �لتصديق �� ٔانه واحد، فالبد يف إالسالم 
        .... ' ' ' 'ححححهناك جزء من إالميان مصحهناك جزء من إالميان مصحهناك جزء من إالميان مصحهناك جزء من إالميان مصح

هذا إالسالم اáي ينفعه عند هللا البد حىت يكون مسلًما من ٔاهل القبÕ حقيقة ٔان هذا إالسالم اáي ينفعه عند هللا البد حىت يكون مسلًما من ٔاهل القبÕ حقيقة ٔان هذا إالسالم اáي ينفعه عند هللا البد حىت يكون مسلًما من ٔاهل القبÕ حقيقة ٔان هذا إالسالم اáي ينفعه عند هللا البد حىت يكون مسلًما من ٔاهل القبÕ حقيقة ٔان 
ينطق بلسانه ما اكن يف قلبه من عمل ويقني بأن هللا واحد، فإالسالم ٔان يوجد جزء ينطق بلسانه ما اكن يف قلبه من عمل ويقني بأن هللا واحد، فإالسالم ٔان يوجد جزء ينطق بلسانه ما اكن يف قلبه من عمل ويقني بأن هللا واحد، فإالسالم ٔان يوجد جزء ينطق بلسانه ما اكن يف قلبه من عمل ويقني بأن هللا واحد، فإالسالم ٔان يوجد جزء 
ر ر ر ر مصحح من إالميان يف قلبه ٕان مل يوجد جـزء مـصحح حمصحح من إالميان يف قلبه ٕان مل يوجد جـزء مـصحح حمصحح من إالميان يف قلبه ٕان مل يوجد جـزء مـصحح حمصحح من إالميان يف قلبه ٕان مل يوجد جـزء مـصحح حمكمكمكمكنـا ' �ٕالسـالم الظـاهنـا ' �ٕالسـالم الظـاهنـا ' �ٕالسـالم الظـاهنـا ' �ٕالسـالم الظـاه

 ٔالن هذه  ٔالن هذه  ٔالن هذه  ٔالن هذه  ميكن ينفع ميكن ينفع ميكن ينفع ميكن ينفعمعناه يغسل ويدفن يف مقابر املسلمني يتوارث وينكح لك هذا معناه يغسل ويدفن يف مقابر املسلمني يتوارث وينكح لك هذا معناه يغسل ويدفن يف مقابر املسلمني يتوارث وينكح لك هذا معناه يغسل ويدفن يف مقابر املسلمني يتوارث وينكح لك هذا 
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ٔاحاكم ٔاحاكم ٔاحاكم ٔاحاكم ظظظظاهرة، ٕامنا هو عند هللا اكفر اهرة، ٕامنا هو عند هللا اكفر اهرة، ٕامنا هو عند هللا اكفر اهرة، ٕامنا هو عند هللا اكفر ككككحال املنافقني، فالشهادة املنجية يه مـا اكن حال املنافقني، فالشهادة املنجية يه مـا اكن حال املنافقني، فالشهادة املنجية يه مـا اكن حال املنافقني، فالشهادة املنجية يه مـا اكن 
لها ٔاصل يف القلب، ٕامنا ٕان نطق �لـشهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمـًدا رسـول هللا لها ٔاصل يف القلب، ٕامنا ٕان نطق �لـشهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمـًدا رسـول هللا لها ٔاصل يف القلب، ٕامنا ٕان نطق �لـشهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمـًدا رسـول هللا لها ٔاصل يف القلب، ٕامنا ٕان نطق �لـشهادة ٔان ال ٕا' ٕاال هللا ؤان محمـًدا رسـول هللا 

Í وعصمنا دمه وما' وقلت ٔابـيح ' الـناكح ٔان يـنكح ٕان Í وعصمنا دمه وما' وقلت ٔابـيح ' الـناكح ٔان يـنكح ٕان Í وعصمنا دمه وما' وقلت ٔابـيح ' الـناكح ٔان يـنكح ٕان Í وعصمنا دمه وما' وقلت ٔابـيح ' الـناكح ٔان يـنكح ٕان قبلنا منه يف الظاهر عندقبلنا منه يف الظاهر عندقبلنا منه يف الظاهر عندقبلنا منه يف الظاهر عند
 ٔاو تنكح ٕان اكنت امرٔاة ويتوارث معه ٔاه� ٕاىل غري ذÈ من هذه أالمور  ٔاو تنكح ٕان اكنت امرٔاة ويتوارث معه ٔاه� ٕاىل غري ذÈ من هذه أالمور  ٔاو تنكح ٕان اكنت امرٔاة ويتوارث معه ٔاه� ٕاىل غري ذÈ من هذه أالمور  ٔاو تنكح ٕان اكنت امرٔاة ويتوارث معه ٔاه� ٕاىل غري ذÈ من هذه أالمور الالالالاكن رجاكن رجاكن رجاكن رج

        ....الالالاليتيتيتيت يرتتب علهيا هذه أالمور يرتتب علهيا هذه أالمور يرتتب علهيا هذه أالمور يرتتب علهيا هذه أالمور

Èليل عىل ذDواÈليل عىل ذDواÈليل عىل ذDواÈليل عىل ذDمن قال ال ٕا' ٕاال هللا من قال ال ٕا' ٕاال هللا من قال ال ٕا' ٕاال هللا من قال ال ٕا' ٕاال هللا «««« ٔان القول ٔاىت مقيًدا يف ٔاكرث من حديث  ٔان القول ٔاىت مقيًدا يف ٔاكرث من حديث  ٔان القول ٔاىت مقيًدا يف ٔاكرث من حديث  ٔان القول ٔاىت مقيًدا يف ٔاكرث من حديث ::::وا
مستيقنا مستيقنا مستيقنا مستيقنا ««««ويف رواية ويف رواية ويف رواية ويف رواية » » » » غري شاكغري شاكغري شاكغري شاك««««ويف رواية ويف رواية ويف رواية ويف رواية » » » » صدقًاصدقًاصدقًاصدقًا « « « «ويف روايةويف روايةويف روايةويف رواية» » » » خملًصا من قلبهخملًصا من قلبهخملًصا من قلبهخملًصا من قلبه

ٕاذن املسأ¦ ليست مـسأ¦ نطـق فقـط، ٕامنـا البـد مـن وجـود هـذا اجلـزء ٕاذن املسأ¦ ليست مـسأ¦ نطـق فقـط، ٕامنـا البـد مـن وجـود هـذا اجلـزء ٕاذن املسأ¦ ليست مـسأ¦ نطـق فقـط، ٕامنـا البـد مـن وجـود هـذا اجلـزء ٕاذن املسأ¦ ليست مـسأ¦ نطـق فقـط، ٕامنـا البـد مـن وجـود هـذا اجلـزء » » » » به قلبهبه قلبهبه قلبهبه قلبه
        ....املصحح يف قلب هذا الشخص هذه نقطة املصحح يف قلب هذا الشخص هذه نقطة املصحح يف قلب هذا الشخص هذه نقطة املصحح يف قلب هذا الشخص هذه نقطة FFFFمة جًدامة جًدامة جًدامة جًدا

 العلامء يقولون ٔان  العلامء يقولون ٔان  العلامء يقولون ٔان  العلامء يقولون ٔان """"::::يف نقطة إالسالم وإالميان هناك قاعدة حتفظوهنايف نقطة إالسالم وإالميان هناك قاعدة حتفظوهنايف نقطة إالسالم وإالميان هناك قاعدة حتفظوهنايف نقطة إالسالم وإالميان هناك قاعدة حتفظوهنا    ::::هامةهامةهامةهامة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
        """"ن اللكـامت الـن اللكـامت الـن اللكـامت الـن اللكـامت الـيتيتيتيت ٕاذا اجمتعـت افرتقـت، وٕاذا افرتقـت اجمتعـت ٕاذا اجمتعـت افرتقـت، وٕاذا افرتقـت اجمتعـت ٕاذا اجمتعـت افرتقـت، وٕاذا افرتقـت اجمتعـت ٕاذا اجمتعـت افرتقـت، وٕاذا افرتقـت اجمتعـتإالسالم وإالميان مإالسالم وإالميان مإالسالم وإالميان مإالسالم وإالميان م

 ٕاذا افرتقت يدل لك واحد مهنام عىل معىن االٓخر، وÈá ملا سأل وفد عبد  ٕاذا افرتقت يدل لك واحد مهنام عىل معىن االٓخر، وÈá ملا سأل وفد عبد  ٕاذا افرتقت يدل لك واحد مهنام عىل معىن االٓخر، وÈá ملا سأل وفد عبد  ٕاذا افرتقت يدل لك واحد مهنام عىل معىن االٓخر، وÈá ملا سأل وفد عبد ::::املعىناملعىناملعىناملعىن

وما وما وما وما :  :  :  :  ؤامرمك ٔان تؤمنوا �� وحده، قالواؤامرمك ٔان تؤمنوا �� وحده، قالواؤامرمك ٔان تؤمنوا �� وحده، قالواؤامرمك ٔان تؤمنوا �� وحده، قالوا««««: : : : ما إالميان؟ قالما إالميان؟ قالما إالميان؟ قالما إالميان؟ قال: : : :  قالوا ' قالوا ' قالوا ' قالوا '����القيس النيب القيس النيب القيس النيب القيس النيب 
هللا، ؤان محمــًدا رســول هللا، وتقــمي هللا، ؤان محمــًدا رســول هللا، وتقــمي هللا، ؤان محمــًدا رســول هللا، وتقــمي هللا، ؤان محمــًدا رســول هللا، وتقــمي إالميــان ٔان تــشهد ٔان ال ٕا' ٕاال إالميــان ٔان تــشهد ٔان ال ٕا' ٕاال إالميــان ٔان تــشهد ٔان ال ٕا' ٕاال إالميــان ٔان تــشهد ٔان ال ٕا' ٕاال : : : : إالميــان؟ قــالإالميــان؟ قــالإالميــان؟ قــالإالميــان؟ قــال

فـسألوه فـسألوه فـسألوه فـسألوه » » » » الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، وتؤدوا الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، وتؤدوا الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، وتؤدوا الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، وتؤدوا مخمخمخمخس املغمنس املغمنس املغمنس املغمن
 عىل  عىل  عىل  عىل  مهنام مهنام مهنام مهنامعن إالميان فعرفه �ٕالسالم، ٔالن إالسالم وإالميان ٕاذا افرتقا دل لك معىنعن إالميان فعرفه �ٕالسالم، ٔالن إالسالم وإالميان ٕاذا افرتقا دل لك معىنعن إالميان فعرفه �ٕالسالم، ٔالن إالسالم وإالميان ٕاذا افرتقا دل لك معىنعن إالميان فعرفه �ٕالسالم، ٔالن إالسالم وإالميان ٕاذا افرتقا دل لك معىن

        ....معىن االٓخرمعىن االٓخرمعىن االٓخرمعىن االٓخر

 مـا إالسـالم؟ ٕاذن  مـا إالسـالم؟ ٕاذن  مـا إالسـالم؟ ٕاذن  مـا إالسـالم؟ ٕاذن  دل لك مهنام عىل يشء كام يف احلديث مـا إالميـان؟ دل لك مهنام عىل يشء كام يف احلديث مـا إالميـان؟ دل لك مهنام عىل يشء كام يف احلديث مـا إالميـان؟ دل لك مهنام عىل يشء كام يف احلديث مـا إالميـان؟اااإاذا اجمتعٕاذا اجمتعٕاذا اجمتعٕاذا اجمتعو و و و 
هذه أالراكن الظاهرة مع هذه أالراكن الظاهرة مع هذه أالراكن الظاهرة مع هذه أالراكن الظاهرة مع :  :  :  :  ، ، ، ، مفمفمفمفعىن إالسالم هوعىن إالسالم هوعىن إالسالم هوعىن إالسالم هو متغايران متغايران متغايران متغايرانإالميان يشء وإالسالم يشء إالميان يشء وإالسالم يشء إالميان يشء وإالسالم يشء إالميان يشء وإالسالم يشء 

وجود جزء من إالميان يـصححه يف القلـب، ٔان قـول ال ٕا' ٕاال هللا البـد ٔان يكـون وجود جزء من إالميان يـصححه يف القلـب، ٔان قـول ال ٕا' ٕاال هللا البـد ٔان يكـون وجود جزء من إالميان يـصححه يف القلـب، ٔان قـول ال ٕا' ٕاال هللا البـد ٔان يكـون وجود جزء من إالميان يـصححه يف القلـب، ٔان قـول ال ٕا' ٕاال هللا البـد ٔان يكـون 
        ....مستيقنًا وصدقا، ففيه جزء قليب وال يسممستيقنًا وصدقا، ففيه جزء قليب وال يسممستيقنًا وصدقا، ففيه جزء قليب وال يسممستيقنًا وصدقا، ففيه جزء قليب وال يسمىىىى القول قوًال ٕاال هبذا القول قوًال ٕاال هبذا القول قوًال ٕاال هبذا القول قوًال ٕاال هبذا
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كن، وإالميان ٕاذا اجمتع مع إالسالم يكون هو إالميان كن، وإالميان ٕاذا اجمتع مع إالسالم يكون هو إالميان كن، وإالميان ٕاذا اجمتع مع إالسالم يكون هو إالميان كن، وإالميان ٕاذا اجمتع مع إالسالم يكون هو إالميان فٕاذن إالسالم هنا عبارة عن الر فٕاذن إالسالم هنا عبارة عن الر فٕاذن إالسالم هنا عبارة عن الر فٕاذن إالسالم هنا عبارة عن الر 
الواجب الاكمل كامل وجوب ٔاو كامل اســتحباب، فإالميـان وإالسـالم يف احلـديث الواجب الاكمل كامل وجوب ٔاو كامل اســتحباب، فإالميـان وإالسـالم يف احلـديث الواجب الاكمل كامل وجوب ٔاو كامل اســتحباب، فإالميـان وإالسـالم يف احلـديث الواجب الاكمل كامل وجوب ٔاو كامل اســتحباب، فإالميـان وإالسـالم يف احلـديث 

يران أالول يران أالول يران أالول يران أالول مبمبمبمبعىن إالسـالم الـركن ٔاي اعىن إالسـالم الـركن ٔاي اعىن إالسـالم الـركن ٔاي اعىن إالسـالم الـركن ٔاي امخلمخلمخلمخلـس ٔاراكن ومعهـم جـزء مـصحح ' يف ـس ٔاراكن ومعهـم جـزء مـصحح ' يف ـس ٔاراكن ومعهـم جـزء مـصحح ' يف ـس ٔاراكن ومعهـم جـزء مـصحح ' يف اااامتغمتغمتغمتغ
ل وجـوب ٔاو ل وجـوب ٔاو ل وجـوب ٔاو ل وجـوب ٔاو القلب من إالميان، فإالميان الثاين املذكور هو إالميـان الاكمـل ٕامـا كـامالقلب من إالميان، فإالميان الثاين املذكور هو إالميـان الاكمـل ٕامـا كـامالقلب من إالميان، فإالميان الثاين املذكور هو إالميـان الاكمـل ٕامـا كـامالقلب من إالميان، فإالميان الثاين املذكور هو إالميـان الاكمـل ٕامـا كـام

        ....كامل اسـتحبابكامل اسـتحبابكامل اسـتحبابكامل اسـتحباب

فهـو التعبـد � فهـو التعبـد � فهـو التعبـد � فهـو التعبـد � : : : : وٕايتاء الزاكة، ٔاي ٕاعطاوٕايتاء الزاكة، ٔاي ٕاعطاوٕايتاء الزاكة، ٔاي ٕاعطاوٕايتاء الزاكة، ٔاي ٕاعطاؤؤؤؤهـا ٕاىل مـسـتحقهيا، وصـوم رمـضانهـا ٕاىل مـسـتحقهيا، وصـوم رمـضانهـا ٕاىل مـسـتحقهيا، وصـوم رمـضانهـا ٕاىل مـسـتحقهيا، وصـوم رمـضان: : : : ((((قالقالقالقال
تعاىل �ٕالمساك عن املفطرات من طلوع الفجر ٕاىل غروب الشمس، ورمضان هو تعاىل �ٕالمساك عن املفطرات من طلوع الفجر ٕاىل غروب الشمس، ورمضان هو تعاىل �ٕالمساك عن املفطرات من طلوع الفجر ٕاىل غروب الشمس، ورمضان هو تعاىل �ٕالمساك عن املفطرات من طلوع الفجر ٕاىل غروب الشمس، ورمضان هو 
    الـــــــــــــــــــــشهر اáي بـــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــعبان وشـــــــــــــــــــــوال، الـــــــــــــــــــــشهر اáي بـــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــعبان وشـــــــــــــــــــــوال، الـــــــــــــــــــــشهر اáي بـــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــعبان وشـــــــــــــــــــــوال، الـــــــــــــــــــــشهر اáي بـــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــعبان وشـــــــــــــــــــــوال، 

ص ٔالداء ص ٔالداء ص ٔالداء ص ٔالداء قـصد خمـصو قـصد خمـصو قـصد خمـصو قـصد خمـصو :::: رشعًـا رشعًـا رشعًـا رشعًـا    مبمبمبمبعـىن القـصد،عـىن القـصد،عـىن القـصد،عـىن القـصد،::::احلج لغـةاحلج لغـةاحلج لغـةاحلج لغـة))))    هو القصدهو القصدهو القصدهو القصد: : : : ؤاما ؤاما ؤاما ؤاما جحجحجحجح البيت البيت البيت البيت
        ....القرب ومهنا القرب ومهنا القرب ومهنا القرب ومهنا جحجحجحجح البيت ٔاو قصد البيت عىل  البيت ٔاو قصد البيت عىل  البيت ٔاو قصد البيت عىل  البيت ٔاو قصد البيت عىل 0000ة التقرب والطاعةة التقرب والطاعةة التقرب والطاعةة التقرب والطاعة

الغالـب فيـه املـشقة، وٕاال جفميـع الواجبـات يـشرتالغالـب فيـه املـشقة، وٕاال جفميـع الواجبـات يـشرتالغالـب فيـه املـشقة، وٕاال جفميـع الواجبـات يـشرتالغالـب فيـه املـشقة، وٕاال جفميـع الواجبـات يـشرتطططط        وقيد �الســتطاعة؛ ٔالنوقيد �الســتطاعة؛ ٔالنوقيد �الســتطاعة؛ ٔالنوقيد �الســتطاعة؛ ٔالن: : : : ((((قالقالقالقال
ْ ﴿﴿﴿﴿: : : : لوجوهبا ßسـتطاعة؛ لقو' تعاىللوجوهبا ßسـتطاعة؛ لقو' تعاىللوجوهبا ßسـتطاعة؛ لقو' تعاىللوجوهبا ßسـتطاعة؛ لقو' تعاىل ُ ْ ُ ْ َتَطْعمتمتمتُمتْ ُ َ َما اسـْ ijُقوا اi َتَطْعفَات َ َما اسـْ ijُقوا اi َتَطْعفَات َ َما اسـْ ijُقوا اi َتَطْعفَات َ َما اسـْ ijُقوا اi ، ومن ، ومن ، ومن ، ومن ]]]]١٦١٦١٦١٦: : : : التغابنالتغابنالتغابنالتغابن[[[[﴾﴾﴾﴾    فَات

        )))).... ٔانه ال واجب مع  ٔانه ال واجب مع  ٔانه ال واجب مع  ٔانه ال واجب مع جعجعجعجعز، وال حمرم مع الز، وال حمرم مع الز، وال حمرم مع الز، وال حمرم مع الرضرضرضرضورةورةورةورة::::القواعد املقررة عند العلامءالقواعد املقررة عند العلامءالقواعد املقررة عند العلامءالقواعد املقررة عند العلامء

 إالقامة ٕاما ٕاقامة واجبة بأن يقت إالقامة ٕاما ٕاقامة واجبة بأن يقت إالقامة ٕاما ٕاقامة واجبة بأن يقت إالقامة ٕاما ٕاقامة واجبة بأن يقترصرصرصرص عىل ٔاقل ما جيب فهيـا، والاكمـÕ  عىل ٔاقل ما جيب فهيـا، والاكمـÕ  عىل ٔاقل ما جيب فهيـا، والاكمـÕ  عىل ٔاقل ما جيب فهيـا، والاكمـÕ ::::ٕاقامة الصالةٕاقامة الصالةٕاقامة الصالةٕاقامة الصالة
        ....ٔان يأيت ٔان يأيت ٔان يأيت ٔان يأيت مبمكمبمكمبمكمبمكالهتا عىل حسب ما هو معروف يف الكتاب والسـنةالهتا عىل حسب ما هو معروف يف الكتاب والسـنةالهتا عىل حسب ما هو معروف يف الكتاب والسـنةالهتا عىل حسب ما هو معروف يف الكتاب والسـنة

        .   .   .   .       مبمبمبمبعىن ٕاعطاعىن ٕاعطاعىن ٕاعطاعىن ٕاعطاهئهئهئهئا ٕاىل مسـتحقهياا ٕاىل مسـتحقهياا ٕاىل مسـتحقهياا ٕاىل مسـتحقهيا::::ٕايتاء الزاكةٕايتاء الزاكةٕايتاء الزاكةٕايتاء الزاكة

ساك عـن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر ٕاىل ساك عـن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر ٕاىل ساك عـن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر ٕاىل ساك عـن املفطـرات مـن طلـوع الفجـر ٕاىل  التعبـد � تعـاىل �ٕالمـ  التعبـد � تعـاىل �ٕالمـ  التعبـد � تعـاىل �ٕالمـ  التعبـد � تعـاىل �ٕالمـ ::::وصوم رمـضانوصوم رمـضانوصوم رمـضانوصوم رمـضان
        . . . . غروب الشمس ورمضان هو الشهر بني شعبان وشوالغروب الشمس ورمضان هو الشهر بني شعبان وشوالغروب الشمس ورمضان هو الشهر بني شعبان وشوالغروب الشمس ورمضان هو الشهر بني شعبان وشوال

صوص، صوص، صوص، صوص، صوص ٔاو التعبد � بقصد خمـصوص ٔاو التعبد � بقصد خمـصوص ٔاو التعبد � بقصد خمـصوص ٔاو التعبد � بقصد خمـ هو قصد خم هو قصد خم هو قصد خم هو قصد خم:::: رشعا رشعا رشعا رشعاواحلجواحلجواحلجواحلج القصد، القصد، القصد، القصد،::::واحلج لغةواحلج لغةواحلج لغةواحلج لغة
        . . . . ٔالداء القرب ٔاو قصد البيت عىل ٔالداء القرب ٔاو قصد البيت عىل ٔالداء القرب ٔاو قصد البيت عىل ٔالداء القرب ٔاو قصد البيت عىل 0000ة التقرب والطاعةة التقرب والطاعةة التقرب والطاعةة التقرب والطاعة
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َ َما وهذه ßسـتطاعة يف لك أالعامل وهذه ßسـتطاعة يف لك أالعامل وهذه ßسـتطاعة يف لك أالعامل وهذه ßسـتطاعة يف لك أالعامل ﴿﴿﴿﴿» » » » من اسـتطاع ٕاليه سبيالمن اسـتطاع ٕاليه سبيالمن اسـتطاع ٕاليه سبيالمن اسـتطاع ٕاليه سبيال««««: : : : وقالوقالوقالوقال ijُقوا اi َ َما فَات ijُقوا اi َ َما فَات ijُقوا اi َ َما فَات ijُقوا اi فَات
 ْ ُ ْ ُ ْ َتَطْعمتمتمتُمتْ ُ َتَطْعاسـْ َتَطْعاسـْ َتَطْعاسـْ         ]]]]....١٦١٦١٦١٦: : : : التغابنالتغابنالتغابنالتغابن[[[[﴾﴾﴾﴾    اسـْ

فـٕاذن هـذا اDيـن فـٕاذن هـذا اDيـن فـٕاذن هـذا اDيـن فـٕاذن هـذا اDيـن » » » » فـأخربينفـأخربينفـأخربينفـأخربين««««: : : :  سأل النيب فقـال سأل النيب فقـال سأل النيب فقـال سأل النيب فقـال���� ٔان جربيل  ٔان جربيل  ٔان جربيل  ٔان جربيل ::::الفائدة العارشةالفائدة العارشةالفائدة العارشةالفائدة العارشة
ِّـكَ ﴿﴿﴿﴿مبمبمبمبينينينين عىل اخلرب الو عىل اخلرب الو عىل اخلرب الو عىل اخلرب الو����     ب iلَْيـَك ِمـن ر �

َ ا ِّـكَ ِ ب iلَْيـَك ِمـن ر �
َ ا ِّـكَ ِ ب iلَْيـَك ِمـن ر �
َ ا ِّـكَ ِ ب iلَْيـَك ِمـن ر �
وووو���ِ�َ ا �� iِبْع َمـا ا�� iِبْع َمـا اات iِبْع َمـا اات iِبْع َمـا اات ، عـىل ، عـىل ، عـىل ، عـىل ]]]]١٠٦١٠٦١٠٦١٠٦: : : : أالنعـامأالنعـامأالنعـامأالنعـام    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ات

        ....املتابعة عىل الواملتابعة عىل الواملتابعة عىل الواملتابعة عىل الو����

 ٕامنا يتلكم �خلرب عن طريق الـو ٕامنا يتلكم �خلرب عن طريق الـو ٕامنا يتلكم �خلرب عن طريق الـو ٕامنا يتلكم �خلرب عن طريق الـو����، ؤانـه ، ؤانـه ، ؤانـه ، ؤانـه ���� ٔان النيب  ٔان النيب  ٔان النيب  ٔان النيب وفيهوفيهوفيهوفيه    ::::احلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرشاحلادية عرش    الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 
فعجبنا فعجبنا فعجبنا فعجبنا : : : : صدقت، وÈá الصحابة قالواصدقت، وÈá الصحابة قالواصدقت، وÈá الصحابة قالواصدقت، وÈá الصحابة قالوا: : : : صادق، ٔالنه يف لك مسأ¦ جربيل يقول 'صادق، ٔالنه يف لك مسأ¦ جربيل يقول 'صادق، ٔالنه يف لك مسأ¦ جربيل يقول 'صادق، ٔالنه يف لك مسأ¦ جربيل يقول '

        ....' يسأ' ويصدقه' يسأ' ويصدقه' يسأ' ويصدقه' يسأ' ويصدقه

إالميـان إالميـان إالميـان إالميـان : : : : ويه كـام ذكرهـاويه كـام ذكرهـاويه كـام ذكرهـاويه كـام ذكرهـا ٔان إالميان يتضمن سـتة ٔامورٔان إالميان يتضمن سـتة ٔامورٔان إالميان يتضمن سـتة ٔامورٔان إالميان يتضمن سـتة ٔامور: : : : ومهناومهناومهناومهنا      الثانية عرش  الثانية عرش  الثانية عرش  الثانية عرشالفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 
 .الٓخــر، والقــضاء والقــدر خــريه ورشهالٓخــر، والقــضاء والقــدر خــريه ورشهالٓخــر، والقــضاء والقــدر خــريه ورشهالٓخــر، والقــضاء والقــدر خــريه ورشه��، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســ�، واليــوم ا��، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســ�، واليــوم ا��، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســ�، واليــوم ا��، ومالئكتــه، وكتبــه، ورســ�، واليــوم ا

        وطبًعا تفصيل إالميان �� ومالئكته وكتبه ورس� ٔاÍ ٔاتروطبًعا تفصيل إالميان �� ومالئكته وكتبه ورس� ٔاÍ ٔاتروطبًعا تفصيل إالميان �� ومالئكته وكتبه ورس� ٔاÍ ٔاتروطبًعا تفصيل إالميان �� ومالئكته وكتبه ورس� ٔاÍ ٔاترككككها لكتاب التوحيد،ها لكتاب التوحيد،ها لكتاب التوحيد،ها لكتاب التوحيد،

        ....وجوب إالميان �لقدر خريه ورشه، ٔالنه يف احلديثوجوب إالميان �لقدر خريه ورشه، ٔالنه يف احلديثوجوب إالميان �لقدر خريه ورشه، ٔالنه يف احلديثوجوب إالميان �لقدر خريه ورشه، ٔالنه يف احلديث::::الفائدة الثالثة عرشالفائدة الثالثة عرشالفائدة الثالثة عرشالفائدة الثالثة عرش

        فهل يف قدر هللا رش؟فهل يف قدر هللا رش؟فهل يف قدر هللا رش؟فهل يف قدر هللا رش؟» » » » ورشهورشهورشهورشه    ؤان تؤمن �لقدر خريهؤان تؤمن �لقدر خريهؤان تؤمن �لقدر خريهؤان تؤمن �لقدر خريه««««: : : :  قال قال قال قال

        ::::القدر يطلق عىل معنينيالقدر يطلق عىل معنينيالقدر يطلق عىل معنينيالقدر يطلق عىل معنيني

    مبمبمبمبعىن التقدير وهو فعل هللا جل وعال، وفعل هللا جل وعال لكه خري عىن التقدير وهو فعل هللا جل وعال، وفعل هللا جل وعال لكه خري عىن التقدير وهو فعل هللا جل وعال، وفعل هللا جل وعال لكه خري عىن التقدير وهو فعل هللا جل وعال، وفعل هللا جل وعال لكه خري :::: أالول أالول أالول أالول املعىن املعىن املعىن املعىن
واخلري واخلري واخلري واخلري « « « « ٔاي ال ينسب لفعل هللا رش ٔابًدا ٔاي ال ينسب لفعل هللا رش ٔابًدا ٔاي ال ينسب لفعل هللا رش ٔابًدا ٔاي ال ينسب لفعل هللا رش ٔابًدا »  »  »  »  والرش ليس ٕاليكوالرش ليس ٕاليكوالرش ليس ٕاليكوالرش ليس ٕاليك««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب 
 التقـدير اáي هـو فعـل  التقـدير اáي هـو فعـل  التقـدير اáي هـو فعـل  التقـدير اáي هـو فعـل :::: فأول يشء يطلق عـىل القـدر  فأول يشء يطلق عـىل القـدر  فأول يشء يطلق عـىل القـدر  فأول يشء يطلق عـىل القـدر ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----» » » » بيديكبيديكبيديكبيديك

واخلـري بيـديك، والـرش لـيس واخلـري بيـديك، والـرش لـيس واخلـري بيـديك، والـرش لـيس واخلـري بيـديك، والـرش لـيس  « « « «:::: يقـول يقـول يقـول يقـول����هللا وهذا لكه خـري، ملـاذا؟ ٔالن النـيب هللا وهذا لكه خـري، ملـاذا؟ ٔالن النـيب هللا وهذا لكه خـري، ملـاذا؟ ٔالن النـيب هللا وهذا لكه خـري، ملـاذا؟ ٔالن النـيب 
        ....ٔاي ال ينسب ٕاىل فعٔاي ال ينسب ٕاىل فعٔاي ال ينسب ٕاىل فعٔاي ال ينسب ٕاىل فع���� رش، ففعل هللا لكه خري رش، ففعل هللا لكه خري رش، ففعل هللا لكه خري رش، ففعل هللا لكه خري» » » » ٕاليكٕاليكٕاليكٕاليك
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ٕامـا ٔان يكـون ٕامـا ٔان يكـون ٕامـا ٔان يكـون ٕامـا ٔان يكـون ،،،،املقدور ٔاي اليشء الواقـع عـىل العبـد، فهـذا املقـدور املقدور ٔاي اليشء الواقـع عـىل العبـد، فهـذا املقـدور املقدور ٔاي اليشء الواقـع عـىل العبـد، فهـذا املقـدور املقدور ٔاي اليشء الواقـع عـىل العبـد، فهـذا املقـدور : : : : املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين
مالمالمالمالمئمئمئمئا '، وٕاما ٔان يكون ال يالا '، وٕاما ٔان يكون ال يالا '، وٕاما ٔان يكون ال يالا '، وٕاما ٔان يكون ال يالمئمئمئمئه فٕان اله فٕان اله فٕان اله فٕان المئمئمئمئه فهـذا يكـون خـًريا ' مه فهـذا يكـون خـًريا ' مه فهـذا يكـون خـًريا ' مه فهـذا يكـون خـًريا ' مثثثثـل الـصحة ربنـا ـل الـصحة ربنـا ـل الـصحة ربنـا ـل الـصحة ربنـا 

ري مـالري مـالري مـالري مـالمئمئمئمئ؟ مـال؟ مـال؟ مـال؟ مـالمئمئمئمئ حيتـاج ٕاىل شـكر، ٕاذا ٔاصـبت  حيتـاج ٕاىل شـكر، ٕاذا ٔاصـبت  حيتـاج ٕاىل شـكر، ٕاذا ٔاصـبت  حيتـاج ٕاىل شـكر، ٕاذا ٔاصـبت رزقك حصة هذا مالرزقك حصة هذا مالرزقك حصة هذا مالرزقك حصة هذا مالمئمئمئمئ È وال غـ È وال غـ È وال غـ È وال غـ
مبمبمبمبــرض هــذا يالــرض هــذا يالــرض هــذا يالــرض هــذا يالمئمئمئمئــك؟ ال هــذا رش È يف نفــسك، وÈá تمتــىن زوا'، فاملقــدور ــك؟ ال هــذا رش È يف نفــسك، وÈá تمتــىن زوا'، فاملقــدور ــك؟ ال هــذا رش È يف نفــسك، وÈá تمتــىن زوا'، فاملقــدور ــك؟ ال هــذا رش È يف نفــسك، وÈá تمتــىن زوا'، فاملقــدور 

ما يالما يالما يالما يالمئمئمئمئ إالنسان فهو خري '، وما ال يال إالنسان فهو خري '، وما ال يال إالنسان فهو خري '، وما ال يال إالنسان فهو خري '، وما ال يالمئمئمئمئه فهو رش '، ولكـن ه فهو رش '، ولكـن ه فهو رش '، ولكـن ه فهو رش '، ولكـن : : : : ينقسم ٕاىل قسمنيينقسم ٕاىل قسمنيينقسم ٕاىل قسمنيينقسم ٕاىل قسمني
و ٔانـه و ٔانـه و ٔانـه و ٔانـه هذا اáي ال يالهذا اáي ال يالهذا اáي ال يالهذا اáي ال يالمئمئمئمئه ' عواقب حيمد املرء ربه عىل ٔانه قدرها عليه مع ٔامله، وهه ' عواقب حيمد املرء ربه عىل ٔانه قدرها عليه مع ٔامله، وهه ' عواقب حيمد املرء ربه عىل ٔانه قدرها عليه مع ٔامله، وهه ' عواقب حيمد املرء ربه عىل ٔانه قدرها عليه مع ٔامله، وه

يفـرح وال يفـرح وال يفـرح وال يفـرح وال » » » » ساعات املرض تكفر سـاعات اخلطيئـةساعات املرض تكفر سـاعات اخلطيئـةساعات املرض تكفر سـاعات اخلطيئـةساعات املرض تكفر سـاعات اخلطيئـة««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا مسمسمسمسع مع مع مع مثثثثًال النيب ًال النيب ًال النيب ًال النيب 
ال؟ يفـرح، ٔالن هـو عـال؟ يفـرح، ٔالن هـو عـال؟ يفـرح، ٔالن هـو عـال؟ يفـرح، ٔالن هـو عـىصىصىصىص عـرش سـاعات  عـرش سـاعات  عـرش سـاعات  عـرش سـاعات مفمفمفمفـرض عـرش سـاعات فـضيعوا العـرش ـرض عـرش سـاعات فـضيعوا العـرش ـرض عـرش سـاعات فـضيعوا العـرش ـرض عـرش سـاعات فـضيعوا العـرش 

        ....ساعات معصيةساعات معصيةساعات معصيةساعات معصية

ال يزال البالء �لعبد حـىت يرتكـه ميـيش عـىل أالرض ولـيس ال يزال البالء �لعبد حـىت يرتكـه ميـيش عـىل أالرض ولـيس ال يزال البالء �لعبد حـىت يرتكـه ميـيش عـىل أالرض ولـيس ال يزال البالء �لعبد حـىت يرتكـه ميـيش عـىل أالرض ولـيس ««««: : : :  يقول يقول يقول يقول����النيب النيب النيب النيب  ٔان  ٔان  ٔان  ٔان 
 هذا املقدور املؤمل من ٔاشـياء يه ٔاشـياء  هذا املقدور املؤمل من ٔاشـياء يه ٔاشـياء  هذا املقدور املؤمل من ٔاشـياء يه ٔاشـياء  هذا املقدور املؤمل من ٔاشـياء يه ٔاشـياء يفرح بذÈ، فيفرح بذÈ، فيفرح بذÈ، فيفرح بذÈ، ف==== يرتتب عىل يرتتب عىل يرتتب عىل يرتتب عىل» » » » عليه خطيئةعليه خطيئةعليه خطيئةعليه خطيئة

بل هللا بل هللا بل هللا بل هللا »  »  »  »  واخلري بيديك والرش ليس ٕاليكواخلري بيديك والرش ليس ٕاليكواخلري بيديك والرش ليس ٕاليكواخلري بيديك والرش ليس ٕاليك««««: : : : يف مصلحة هذا إالنسان، وÈá نقوليف مصلحة هذا إالنسان، وÈá نقوليف مصلحة هذا إالنسان، وÈá نقوليف مصلحة هذا إالنسان، وÈá نقول
        ....يقدر ٔامًرا مؤملًا �لنسـبة لنا هذا املقدور، ولكن فيه منفعة لنايقدر ٔامًرا مؤملًا �لنسـبة لنا هذا املقدور، ولكن فيه منفعة لنايقدر ٔامًرا مؤملًا �لنسـبة لنا هذا املقدور، ولكن فيه منفعة لنايقدر ٔامًرا مؤملًا �لنسـبة لنا هذا املقدور، ولكن فيه منفعة لنا

بيان إالحسان وهو ٔان يعبد إالنسان ربه عبادة رغبة وطلب ٔاو بيان إالحسان وهو ٔان يعبد إالنسان ربه عبادة رغبة وطلب ٔاو بيان إالحسان وهو ٔان يعبد إالنسان ربه عبادة رغبة وطلب ٔاو بيان إالحسان وهو ٔان يعبد إالنسان ربه عبادة رغبة وطلب ٔاو : : : : ومن الفوائد ٔايًضاومن الفوائد ٔايًضاومن الفوائد ٔايًضاومن الفوائد ٔايًضا
        »»»»فأعبد هللا ٔ�نك تراه، فٕان مل تكن تراه فٕانه يراكفأعبد هللا ٔ�نك تراه، فٕان مل تكن تراه فٕانه يراكفأعبد هللا ٔ�نك تراه، فٕان مل تكن تراه فٕانه يراكفأعبد هللا ٔ�نك تراه، فٕان مل تكن تراه فٕانه يراك««««ف وهرب ف وهرب ف وهرب ف وهرب عبادة خو عبادة خو عبادة خو عبادة خو 

            ....وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل ترجو هللا  ترجو هللا  ترجو هللا  ترجو هللا ::::فأالوىلفأالوىلفأالوىلفأالوىل

ٓ ٕان مل يتحقق È هذا أالمر وهو مشاهدة اRRRRٓر ٔاسامء هللا جل وعال بعبادته ر ٔاسامء هللا جل وعال بعبادته ر ٔاسامء هللا جل وعال بعبادته ر ٔاسامء هللا جل وعال بعبادته ::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانية ٓ ٕان مل يتحقق È هذا أالمر وهو مشاهدة ا ٓ ٕان مل يتحقق È هذا أالمر وهو مشاهدة ا  ٕان مل يتحقق È هذا أالمر وهو مشاهدة ا
        ....عبده خوفًا وهر� من معاصيهعبده خوفًا وهر� من معاصيهعبده خوفًا وهر� من معاصيهعبده خوفًا وهر� من معاصيهاااارغبا وطلًبا فرغبا وطلًبا فرغبا وطلًبا فرغبا وطلًبا ف

ِين َعْن ا««««: : : : فأخربين عن الساعة، قالفأخربين عن الساعة، قالفأخربين عن الساعة، قالفأخربين عن الساعة، قال««««: : : : قالقالقالقال ِين َعْن افَاqْخِربْ ِين َعْن افَاqْخِربْ ِين َعْن افَاqْخِربْ اعَةِ فَاqْخِربْ iاعَةِ لـس iاعَةِ لـس iاعَةِ لـس iُئوُل َعْهنَـا : : : : قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ . . . . لـس ُئوُل َعْهنَـا َمـا الَْمـسـْ ُئوُل َعْهنَـا َمـا الَْمـسـْ ُئوُل َعْهنَـا َمـا الَْمـسـْ َمـا الَْمـسـْ
ائِلِ  iْعَملَ ِمْن السqائِلِ ِبا iْعَملَ ِمْن السqائِلِ ِبا iْعَملَ ِمْن السqائِلِ ِبا iْعَملَ ِمْن السqٔاخربين عن الساعة، الساعة يه الساعة املؤذنة بذهاب لك هذه ٔاخربين عن الساعة، الساعة يه الساعة املؤذنة بذهاب لك هذه ٔاخربين عن الساعة، الساعة يه الساعة املؤذنة بذهاب لك هذه ٔاخربين عن الساعة، الساعة يه الساعة املؤذنة بذهاب لك هذه » » » » ِبا

َن ﴿﴿﴿﴿: : : : احلياة اDنيا وابتداء حياة ٔاخرى، وÈá قال تعـاىلاحلياة اDنيا وابتداء حياة ٔاخرى، وÈá قال تعـاىلاحلياة اDنيا وابتداء حياة ٔاخرى، وÈá قال تعـاىلاحلياة اDنيا وابتداء حياة ٔاخرى، وÈá قال تعـاىل i�qاعَِة ا iلُونََك َعـِن الـسqَن يَـْسا i�qاعَِة ا iلُونََك َعـِن الـسqَن يَـْسا i�qاعَِة ا iلُونََك َعـِن الـسqَن يَـْسا i�qاعَِة ا iلُونََك َعـِن الـسqيَـْسا
، فلـيس جربيـل يعـمل وال ، فلـيس جربيـل يعـمل وال ، فلـيس جربيـل يعـمل وال ، فلـيس جربيـل يعـمل وال ]]]]٤٣٤٣٤٣٤٣، ، ، ، ٤٢٤٢٤٢٤٢: : : : النازعـاتالنازعـاتالنازعـاتالنازعـات    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ااااِفَمي اqنَْت ِمن ِذْكَراَهـِفَمي اqنَْت ِمن ِذْكَراَهـِفَمي اqنَْت ِمن ِذْكَراَهـِفَمي اqنَْت ِمن ِذْكَراَهـ    ****    ُمْرَساَهاُمْرَساَهاُمْرَساَهاُمْرَساَها



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

	� معهد شيخ اإلسالم العلمي

iَمـا ِعلُْمهَـا ِعنـَد ﴿﴿﴿﴿: : : :  يعمل مىت تكون هذه الساعة، وÈá يقول تعاىل يعمل مىت تكون هذه الساعة، وÈá يقول تعاىل يعمل مىت تكون هذه الساعة، وÈá يقول تعاىل يعمل مىت تكون هذه الساعة، وÈá يقول تعاىل����النيب النيب النيب النيب  ن
�
iَمـا ِعلُْمهَـا ِعنـَد قُـْل ا ن
�
iَمـا ِعلُْمهَـا ِعنـَد قُـْل ا ن
�
iَمـا ِعلُْمهَـا ِعنـَد قُـْل ا ن
�
قُـْل ا

َال ُهوَ 
�
ِّهيَا ِلَوْقِهتَا ا ل َال ُهوَ َرّيبِ َال ُجيَ
�
ِّهيَا ِلَوْقِهتَا ا ل َال ُهوَ َرّيبِ َال ُجيَ
�
ِّهيَا ِلَوْقِهتَا ا ل َال ُهوَ َرّيبِ َال ُجيَ
�
ِّهيَا ِلَوْقِهتَا ا ل         ]]]]١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َرّيبِ َال ُجيَ

        ....يظهرهايظهرهايظهرهايظهرها: : : : جيلهياجيلهياجيلهياجيلهيا

 ٔاي عنـده ال عنـد  ٔاي عنـده ال عنـد  ٔاي عنـده ال عنـد  ٔاي عنـده ال عنـد »»»»نـد ريبنـد ريبنـد ريبنـد ريبعلمهـا ع علمهـا ع علمهـا ع علمهـا ع «««« ٕامنا من ٔاساليب احل ٕامنا من ٔاساليب احل ٕامنا من ٔاساليب احل ٕامنا من ٔاساليب احلرصرصرصرص والق والق والق والقرصرصرصرص، ، ، ، ::::»»»»قل ٕامناقل ٕامناقل ٕامناقل ٕامنا««««
َ ﴿﴿﴿﴿غريه، وÈá من اللكيات اغريه، وÈá من اللكيات اغريه، وÈá من اللكيات اغريه، وÈá من اللكيات امخلمخلمخلمخلسة السة السة السة اليتيتيتيت اختص هللا بعلمها وال يعلمها ٔاحـد  اختص هللا بعلمها وال يعلمها ٔاحـد  اختص هللا بعلمها وال يعلمها ٔاحـد  اختص هللا بعلمها وال يعلمها ٔاحـد  ijا iن �

َ ا ijا iن �
َ ا ijا iن �
َ ا ijا iن �
ا

اعَةِ  iاعَةِ ِعنَدُه ِعْملُ الس iاعَةِ ِعنَدُه ِعْملُ الس iاعَةِ ِعنَدُه ِعْملُ الس iغريهغريهغريهغريهد د د د ، ٔاي عنده ال عند ٔاح، ٔاي عنده ال عند ٔاح، ٔاي عنده ال عند ٔاح، ٔاي عنده ال عند ٔاح]]]]٣٤٣٤٣٤٣٤: : : : لقامنلقامنلقامنلقامن    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ِعنَدُه ِعْملُ الس....        

ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟ « « « «::::قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ  ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ ل عـىل ل عـىل ل عـىل ل عـىل     مبمبمبمبعـىن العالمـات واDالئـل الـعـىن العالمـات واDالئـل الـعـىن العالمـات واDالئـل الـعـىن العالمـات واDالئـل الـيتيتيتيت تـد تـد تـد تـد:::: ٔاماراهتا ٔاماراهتا ٔاماراهتا ٔاماراهتا»»»»فَاqْخِربْ
اُطهَا﴿﴿﴿﴿: : : : قرهبا، كام يف قو' تعاىلقرهبا، كام يف قو' تعاىلقرهبا، كام يف قو' تعاىلقرهبا، كام يف قو' تعاىل اُطهَافََقْد َجاَء اqْرشَ اُطهَافََقْد َجاَء اqْرشَ اُطهَافََقْد َجاَء اqْرشَ ، ؤارشاطها مجع مفـرده ، ؤارشاطها مجع مفـرده ، ؤارشاطها مجع مفـرده ، ؤارشاطها مجع مفـرده ]]]]١٨١٨١٨١٨: : : : محمدمحمدمحمدمحمد[[[[﴾﴾﴾﴾    فََقْد َجاَء اqْرشَ
طططط    مبمبمبمبعىنعىنعىنعىن طططط، وَرشَ، وَرشَ، وَرشَ، وَرشَ         ....ٕاذن ٔارشاطها عالماهتإاذن ٔارشاطها عالماهتإاذن ٔارشاطها عالماهتإاذن ٔارشاطها عالماهتا عالمة، عالمة، عالمة، عالمة،رشََرشََرشَََرشَ

ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟«««« ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ ِين َعْن اqَماَراِهتَا؟فَاqْخِربْ         ....ٔارشأارشأارشأارشاطططط الساعة العالمات ويه مجع َرش الساعة العالمات ويه مجع َرش الساعة العالمات ويه مجع َرش الساعة العالمات ويه مجع َرشطططَط َ َ َ » » » » فَاqْخِربْ

iَهتَا: : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ «««« َمُة َرب qْن تَِ¢َ اْالqَهتَااi َمُة َرب qْن تَِ¢َ اْالqَهتَااi َمُة َرب qْن تَِ¢َ اْالqَهتَااi َمُة َرب qْن تَِ¢َ اْالqٔان ت¢ أالمة ٔان ت¢ أالمة ٔان ت¢ أالمة ٔان ت¢ أالمة ««««ويف رواية ويف رواية ويف رواية ويف رواية » » » » ٔان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبا««««     رواية رواية رواية روايةويفويفويفويف    »»»»ا
ٔان تـ¢ أالمـة ٔان تـ¢ أالمـة ٔان تـ¢ أالمـة ٔان تـ¢ أالمـة ««««الرب والربة الرب والربة الرب والربة الرب والربة مبمبمبمبعىن السـيدة املالكة املطاعة، كيف حيدث هـذا عىن السـيدة املالكة املطاعة، كيف حيدث هـذا عىن السـيدة املالكة املطاعة، كيف حيدث هـذا عىن السـيدة املالكة املطاعة، كيف حيدث هـذا     »»»»بعلهابعلهابعلهابعلها
؟ قيل ٔان هذا حيدث وحدث حي؟ قيل ٔان هذا حيدث وحدث حي؟ قيل ٔان هذا حيدث وحدث حي؟ قيل ٔان هذا حيدث وحدث حيUUUU رسى يف أالمة زواج إالماء فاكن الواحد  رسى يف أالمة زواج إالماء فاكن الواحد  رسى يف أالمة زواج إالماء فاكن الواحد  رسى يف أالمة زواج إالماء فاكن الواحد »»»»ربهتاربهتاربهتاربهتا

ا يف احلريـة، فـٕاذا تبعـت ا يف احلريـة، فـٕاذا تبعـت ا يف احلريـة، فـٕاذا تبعـت ا يف احلريـة، فـٕاذا تبعـت ، هذه البنت تتبـع ٔابهيـ، هذه البنت تتبـع ٔابهيـ، هذه البنت تتبـع ٔابهيـ، هذه البنت تتبـع ٔابهيـاااااحلر يأيت �ٔالمة ينكحها فت¢ ' بنتاحلر يأيت �ٔالمة ينكحها فت¢ ' بنتاحلر يأيت �ٔالمة ينكحها فت¢ ' بنتاحلر يأيت �ٔالمة ينكحها فت¢ ' بنت
ٔا�ها اكن لك مٔا�ها اكن لك مٔا�ها اكن لك مٔا�ها اكن لك م���� ٔابهيا ملاك لها، فتكون من مجÕ من  ٔابهيا ملاك لها، فتكون من مجÕ من  ٔابهيا ملاك لها، فتكون من مجÕ من  ٔابهيا ملاك لها، فتكون من مجÕ من مت�مت�مت�مت� هذه أالمة ال هذه أالمة ال هذه أالمة ال هذه أالمة اليتيتيتيت وDهتـا  وDهتـا  وDهتـا  وDهتـا 
وتسموتسموتسموتسمىىىى ٔام وD وال تباع طبًعا حيرم بيعها، بل تكـون حـرة مـع وDهـا، الـشاهد ٔان  ٔام وD وال تباع طبًعا حيرم بيعها، بل تكـون حـرة مـع وDهـا، الـشاهد ٔان  ٔام وD وال تباع طبًعا حيرم بيعها، بل تكـون حـرة مـع وDهـا، الـشاهد ٔان  ٔام وD وال تباع طبًعا حيرم بيعها، بل تكـون حـرة مـع وDهـا، الـشاهد ٔان 

        ....هذا حيدث ومر ٔايًضاهذا حيدث ومر ٔايًضاهذا حيدث ومر ٔايًضاهذا حيدث ومر ٔايًضا

م بنفس الصورةم بنفس الصورةم بنفس الصورةم بنفس الصورة» » » » ٔان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبأان ت¢ أالمة رهبا««««        ....نفس النفس النفس النفس ال

اqتَـْدُعوَن اqتَـْدُعوَن اqتَـْدُعوَن اqتَـْدُعوَن ﴿﴿﴿﴿: : : : قيل البعل هو املـاÈ الـسـيد ٔايـضا كـام يف قـو'قيل البعل هو املـاÈ الـسـيد ٔايـضا كـام يف قـو'قيل البعل هو املـاÈ الـسـيد ٔايـضا كـام يف قـو'قيل البعل هو املـاÈ الـسـيد ٔايـضا كـام يف قـو'» » » » ٔان ت¢ أالمة بعلهأان ت¢ أالمة بعلهأان ت¢ أالمة بعلهأان ت¢ أالمة بعلها««««
ٔاي ٔاتدعون ر� تقولون ٔانه سـيد وماÈ وهذا ليس ٕاال ٔاي ٔاتدعون ر� تقولون ٔانه سـيد وماÈ وهذا ليس ٕاال ٔاي ٔاتدعون ر� تقولون ٔانه سـيد وماÈ وهذا ليس ٕاال ٔاي ٔاتدعون ر� تقولون ٔانه سـيد وماÈ وهذا ليس ٕاال ]]]]. . . . ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥: : : : الصافاتالصافاتالصافاتالصافات[[[[﴾﴾﴾﴾    بَْعًال بَْعًال بَْعًال بَْعًال 

�، فلكمة بعل تطلق عـىل الـسـيد املـاÈ، وهبـذا تكـون لك الـروا�ت متفقـة يف �، فلكمة بعل تطلق عـىل الـسـيد املـاÈ، وهبـذا تكـون لك الـروا�ت متفقـة يف �، فلكمة بعل تطلق عـىل الـسـيد املـاÈ، وهبـذا تكـون لك الـروا�ت متفقـة يف �، فلكمة بعل تطلق عـىل الـسـيد املـاÈ، وهبـذا تكـون لك الـروا�ت متفقـة يف 
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        ....املعىناملعىناملعىناملعىن

» » » » ؤان ت¢ أالمة بعلهاؤان ت¢ أالمة بعلهاؤان ت¢ أالمة بعلهاؤان ت¢ أالمة بعلها««««: : : : وهو قالوهو قالوهو قالوهو قال تفسًريا آخر  تفسًريا آخر  تفسًريا آخر  تفسًريا آخر ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----وقد حسن إالمام النووي وقد حسن إالمام النووي وقد حسن إالمام النووي وقد حسن إالمام النووي 
مبمبمبمبعىن ٔانه يفسد الزمان فيأيت الرجل اáي وDت ' هذه أالمة وDا يبعها وهذا حمرم عىن ٔانه يفسد الزمان فيأيت الرجل اáي وDت ' هذه أالمة وDا يبعها وهذا حمرم عىن ٔانه يفسد الزمان فيأيت الرجل اáي وDت ' هذه أالمة وDا يبعها وهذا حمرم عىن ٔانه يفسد الزمان فيأيت الرجل اáي وDت ' هذه أالمة وDا يبعها وهذا حمرم 
عليه، فتظل تدور هذه أالمة بني الناس حىت تقع يف يد ابهنا برشاء فيزتوعليه، فتظل تدور هذه أالمة بني الناس حىت تقع يف يد ابهنا برشاء فيزتوعليه، فتظل تدور هذه أالمة بني الناس حىت تقع يف يد ابهنا برشاء فيزتوعليه، فتظل تدور هذه أالمة بني الناس حىت تقع يف يد ابهنا برشاء فيزتو0000ا وهـو ا وهـو ا وهـو ا وهـو 
    ال يعمل ٔاهنا ٔامه، وهذا مـن فـساد الزمـان ٔان يقـع اال يعمل ٔاهنا ٔامه، وهذا مـن فـساد الزمـان ٔان يقـع اال يعمل ٔاهنا ٔامه، وهذا مـن فـساد الزمـان ٔان يقـع اال يعمل ٔاهنا ٔامه، وهذا مـن فـساد الزمـان ٔان يقـع احملحملحملحملـرم حـىت يقـع النـاس يف هـذهـرم حـىت يقـع النـاس يف هـذهـرم حـىت يقـع النـاس يف هـذهـرم حـىت يقـع النـاس يف هـذه

        ....ااااحملحملحملحملرماترماترماترمات

ولكن التعريف أالول وهو ٔان البعل ولكن التعريف أالول وهو ٔان البعل ولكن التعريف أالول وهو ٔان البعل ولكن التعريف أالول وهو ٔان البعل مبمبمبمبعىن السـيد املاÈ يوافـق الـروا�ت أالخـرى عىن السـيد املاÈ يوافـق الـروا�ت أالخـرى عىن السـيد املاÈ يوافـق الـروا�ت أالخـرى عىن السـيد املاÈ يوافـق الـروا�ت أالخـرى 
        . . . . ويكون هذا ٔاقرب وهللا تعاىل ٔاعملويكون هذا ٔاقرب وهللا تعاىل ٔاعملويكون هذا ٔاقرب وهللا تعاىل ٔاعملويكون هذا ٔاقرب وهللا تعاىل ٔاعمل

        ....العا¦ العا¦ العا¦ العا¦ مبمبمبمبعىن الفقراءعىن الفقراءعىن الفقراءعىن الفقراء» » » » َواqْن تََرى الُْحَفاَة الُْعَراَة الَْعاَ¦َ َواqْن تََرى الُْحَفاَة الُْعَراَة الَْعاَ¦َ َواqْن تََرى الُْحَفاَة الُْعَراَة الَْعاَ¦َ َواqْن تََرى الُْحَفاَة الُْعَراَة الَْعاَ¦َ ««««

يل املدح ٔام عىل يل املدح ٔام عىل يل املدح ٔام عىل يل املدح ٔام عىل ٔاي يفعلون ذÈ، فهل هذا عىل سب ٔاي يفعلون ذÈ، فهل هذا عىل سب ٔاي يفعلون ذÈ، فهل هذا عىل سب ٔاي يفعلون ذÈ، فهل هذا عىل سب » » » » يََتَطاَولُوَن ِيف الُْبنْيَانِ يََتَطاَولُوَن ِيف الُْبنْيَانِ يََتَطاَولُوَن ِيف الُْبنْيَانِ يََتَطاَولُوَن ِيف الُْبنْيَانِ ««««: : : : قالقالقالقال
ٔامارات الساعة ليس معناها ٔاهنا مذمومة، فلـام ٔامارات الساعة ليس معناها ٔاهنا مذمومة، فلـام ٔامارات الساعة ليس معناها ٔاهنا مذمومة، فلـام ٔامارات الساعة ليس معناها ٔاهنا مذمومة، فلـام : : : : سبيل اáم؟ هناك قاعدة احفظوهاسبيل اáم؟ هناك قاعدة احفظوهاسبيل اáم؟ هناك قاعدة احفظوهاسبيل اáم؟ هناك قاعدة احفظوها

نقول هذه من عالمات الساعة هذا ليس ذم، ٕامنا قد تكون أالمارة عىل سبيل اáم نقول هذه من عالمات الساعة هذا ليس ذم، ٕامنا قد تكون أالمارة عىل سبيل اáم نقول هذه من عالمات الساعة هذا ليس ذم، ٕامنا قد تكون أالمارة عىل سبيل اáم نقول هذه من عالمات الساعة هذا ليس ذم، ٕامنا قد تكون أالمارة عىل سبيل اáم 
عالمة من عالمات الساعة ليس معناها ذم مطلقًا، عالمة من عالمات الساعة ليس معناها ذم مطلقًا، عالمة من عالمات الساعة ليس معناها ذم مطلقًا، عالمة من عالمات الساعة ليس معناها ذم مطلقًا، : : : : ٔاو عىل سبيل املدح، فلام نقولٔاو عىل سبيل املدح، فلام نقولٔاو عىل سبيل املدح، فلام نقولٔاو عىل سبيل املدح، فلام نقول

: : : :  قال يف حصيح البخاري من حديث عوف بن مـاÈ قـال ' قال يف حصيح البخاري من حديث عوف بن مـاÈ قـال ' قال يف حصيح البخاري من حديث عوف بن مـاÈ قـال ' قال يف حصيح البخاري من حديث عوف بن مـاÈ قـال '����اDليل قول النيب اDليل قول النيب اDليل قول النيب اDليل قول النيب 
فـتح بيـت املقـدس، فـتح فـتح بيـت املقـدس، فـتح فـتح بيـت املقـدس، فـتح فـتح بيـت املقـدس، فـتح : : : : مويت، والثانيـةمويت، والثانيـةمويت، والثانيـةمويت، والثانيـة: : : : اعدد سـتا بني يدي الساعة، ٔاولها قالاعدد سـتا بني يدي الساعة، ٔاولها قالاعدد سـتا بني يدي الساعة، ٔاولها قالاعدد سـتا بني يدي الساعة، ٔاولها قال

بيت املقدس هذه من عالمات الساعة فهـل يه مذمومـة؟ ليـست بيت املقدس هذه من عالمات الساعة فهـل يه مذمومـة؟ ليـست بيت املقدس هذه من عالمات الساعة فهـل يه مذمومـة؟ ليـست بيت املقدس هذه من عالمات الساعة فهـل يه مذمومـة؟ ليـست مبمبمبمبذمومـة، ٕاذن ذمومـة، ٕاذن ذمومـة، ٕاذن ذمومـة، ٕاذن 
        ....عالمات الساعة ليست مذمومة لكها، ٕامنا يذم مهنا البععالمات الساعة ليست مذمومة لكها، ٕامنا يذم مهنا البععالمات الساعة ليست مذمومة لكها، ٕامنا يذم مهنا البععالمات الساعة ليست مذمومة لكها، ٕامنا يذم مهنا البعضضضض وميدح مهنا البع وميدح مهنا البع وميدح مهنا البع وميدح مهنا البعضضضض

مفمفمفمفلـوك لـوك لـوك لـوك » » » » ؤان ترى احلفاة العراة الصم البمك ملوك الناسؤان ترى احلفاة العراة الصم البمك ملوك الناسؤان ترى احلفاة العراة الصم البمك ملوك الناسؤان ترى احلفاة العراة الصم البمك ملوك الناس««««: : : : ����ويف رواية قال النيب ويف رواية قال النيب ويف رواية قال النيب ويف رواية قال النيب 
الناس من؟ الـصم الـبمك، الناس من؟ الـصم الـبمك، الناس من؟ الـصم الـبمك، الناس من؟ الـصم الـبمك، مصمصمصمص    مبمبمبمبعـىن ٕايـه؟ ٔاعـىن ٕايـه؟ ٔاعـىن ٕايـه؟ ٔاعـىن ٕايـه؟ ٔامصمصمصمص ال يـسمع، وأالبـمك اáي ال يـتلكم،  ال يـسمع، وأالبـمك اáي ال يـتلكم،  ال يـسمع، وأالبـمك اáي ال يـتلكم،  ال يـسمع، وأالبـمك اáي ال يـتلكم، 
العرب تطلق أالالعرب تطلق أالالعرب تطلق أالالعرب تطلق أالمصمصمصمص عىل من ال فائدة من سامعه، يسمع ولكن ال يسمع اخلري يسمع  عىل من ال فائدة من سامعه، يسمع ولكن ال يسمع اخلري يسمع  عىل من ال فائدة من سامعه، يسمع ولكن ال يسمع اخلري يسمع  عىل من ال فائدة من سامعه، يسمع ولكن ال يسمع اخلري يسمع 

        : : : :  ٔام صاحب يقول ٔام صاحب يقول ٔام صاحب يقول ٔام صاحب يقولٔاأٔأامصمصمصمص، وÈá يقول قعنب بن، وÈá يقول قعنب بن، وÈá يقول قعنب بن، وÈá يقول قعنب بن: : : : غريه فيقولونغريه فيقولونغريه فيقولونغريه فيقولون
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ــــه ــــهعــــوا خــــريا ذكــــرت ب ــــهعــــوا خــــريا ذكــــرت ب ــــهعــــوا خــــريا ذكــــرت ب         مصمصمصمص ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا  ٕاذا مسمسمسمسعــــوا خــــريا ذكــــرت ب
        

        ....وٕان ذكرت بسوء عندمه ٔاذنواوٕان ذكرت بسوء عندمه ٔاذنواوٕان ذكرت بسوء عندمه ٔاذنواوٕان ذكرت بسوء عندمه ٔاذنوا        
        : : : : والبمك والبمك والبمك والبمك مبمبمبمبعىن ٔاهنم ال يتلكمون خريا كام قال ٔايًضا الشاعر وهو هبرية بن ٔايب وهبعىن ٔاهنم ال يتلكمون خريا كام قال ٔايًضا الشاعر وهو هبرية بن ٔايب وهبعىن ٔاهنم ال يتلكمون خريا كام قال ٔايًضا الشاعر وهو هبرية بن ٔايب وهبعىن ٔاهنم ال يتلكمون خريا كام قال ٔايًضا الشاعر وهو هبرية بن ٔايب وهب

        وٕان وٕان وٕان وٕان &&&&م املـــــرء يف غـــــري كهنـــــه م املـــــرء يف غـــــري كهنـــــه م املـــــرء يف غـــــري كهنـــــه م املـــــرء يف غـــــري كهنـــــه 
        

        لاكلنبـــل هتـــوي لـــيس فهيـــا نـــصالهالاكلنبـــل هتـــوي لـــيس فهيـــا نـــصالهالاكلنبـــل هتـــوي لـــيس فهيـــا نـــصالهالاكلنبـــل هتـــوي لـــيس فهيـــا نـــصالها        
ٌي ﴿﴿﴿﴿عاىل يف وصف هؤالء عاىل يف وصف هؤالء عاىل يف وصف هؤالء عاىل يف وصف هؤالء &&&&م ال يؤثر، ٔالنه يف غري كهنه، وÈá قال تم ال يؤثر، ٔالنه يف غري كهنه، وÈá قال تم ال يؤثر، ٔالنه يف غري كهنه، وÈá قال تم ال يؤثر، ٔالنه يف غري كهنه، وÈá قال ت         ٌي  بُْمكٌ ُمعْ ٌي  بُْمكٌ ُمعْ ٌي  بُْمكٌ ُمعْ XX بُْمكٌ ُمعْ XX ُُ مصمصمصُمصُ

َوَجَعلْنَا لَهُـْم َوَجَعلْنَا لَهُـْم َوَجَعلْنَا لَهُـْم َوَجَعلْنَا لَهُـْم ، ويف آ�ت ٔاخرى ٔاثبت ٔان هلم ، ويف آ�ت ٔاخرى ٔاثبت ٔان هلم ، ويف آ�ت ٔاخرى ٔاثبت ٔان هلم ، ويف آ�ت ٔاخرى ٔاثبت ٔان هلم مسمسمسمسعا عا عا عا ﴿﴿﴿﴿]]]]١٨١٨١٨١٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    فَهُْم َال يَْرِجُعونَ فَهُْم َال يَْرِجُعونَ فَهُْم َال يَْرِجُعونَ فَهُْم َال يَْرِجُعونَ 
عًا َواqبَْصاراً  ْ عًا َواqبَْصاراً َ ْ عًا َواqبَْصاراً َ ْ عًا َواqبَْصاراً َ ءٍ ﴾﴾﴾﴾  ولكن   ولكن   ولكن   ولكن ﴿﴿﴿﴿مسمسمسَمسْ ن َيشْ ُعهُْم َوَال اqبَْصاُرُمهْ َوَال اqفِْئَدُهتُم ّمِ ْ ءٍ َ ن َيشْ ُعهُْم َوَال اqبَْصاُرُمهْ َوَال اqفِْئَدُهتُم ّمِ ْ ءٍ َ ن َيشْ ُعهُْم َوَال اqبَْصاُرُمهْ َوَال اqفِْئَدُهتُم ّمِ ْ ءٍ َ ن َيشْ ُعهُْم َوَال اqبَْصاُرُمهْ َوَال اqفِْئَدُهتُم ّمِ ﴾﴾﴾﴾    فََما اqْغَىن َعْهنُْم فََما اqْغَىن َعْهنُْم فََما اqْغَىن َعْهنُْم فََما اqْغَىن َعْهنُْم مسمسمسَمسْ

        ....، ف، ف، ف، فYYYYٔهنا عدم، ٔ�هنم ٔهنا عدم، ٔ�هنم ٔهنا عدم، ٔ�هنم ٔهنا عدم، ٔ�هنم مصمصمصمص بمك معي والعياذ �� بمك معي والعياذ �� بمك معي والعياذ �� بمك معي والعياذ ��]]]]٢٦٢٦٢٦٢٦: : : : أالحقافأالحقافأالحقافأالحقاف    [[[[    

فرتة، هذه الفرتة ورد ٔاهنا عنـد فرتة، هذه الفرتة ورد ٔاهنا عنـد فرتة، هذه الفرتة ورد ٔاهنا عنـد فرتة، هذه الفرتة ورد ٔاهنا عنـد » » » » فَلَِبثت َمِلي»افَلَِبثت َمِلي»افَلَِبثت َمِلي»افَلَِبثت َمِلي»ا « « « «����ٔاي جربيل ٔاي جربيل ٔاي جربيل ٔاي جربيل     »»»»ُمثi انَْطلََق ُمثi انَْطلََق ُمثi انَْطلََق ُمثi انَْطلََق ««««: : : : قالقالقالقال

    ����ٔايب داود وعند ابن ماجه ٔاهنا ثالثة ٔا�م، يف بعـٔايب داود وعند ابن ماجه ٔاهنا ثالثة ٔا�م، يف بعـٔايب داود وعند ابن ماجه ٔاهنا ثالثة ٔا�م، يف بعـٔايب داود وعند ابن ماجه ٔاهنا ثالثة ٔا�م، يف بعـضضضض روا�ت احلـديث ٔان النـيب  روا�ت احلـديث ٔان النـيب  روا�ت احلـديث ٔان النـيب  روا�ت احلـديث ٔان النـيب 
نه قال لعمر ذÈ بعد ثالثة نه قال لعمر ذÈ بعد ثالثة نه قال لعمر ذÈ بعد ثالثة نه قال لعمر ذÈ بعد ثالثة أ أ أ أ     خفخفخفخفرجوا فمل جيدوا شيئًا، ويف بعضهارجوا فمل جيدوا شيئًا، ويف بعضهارجوا فمل جيدوا شيئًا، ويف بعضهارجوا فمل جيدوا شيئًا، ويف بعضها» » » » ردوه عيلردوه عيلردوه عيلردوه عيل««««: : : : قالقالقالقال

مممم����ٔا�م، فالنيب ٔا�م، فالنيب ٔا�م، فالنيب ٔا�م، فالنيب         .... قال هلم هذا ال قال هلم هذا ال قال هلم هذا ال قال هلم هذا ال

ائُِل؟ قَلَْت ««««: : : : قالقالقالقال iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ائُِل؟ قَلَْت َ� ُمعَ iتَْدِري َمْن السqُر ا ُ َوَرُسوُ'ُ اqْعملَُ : : : : َ� ُمعَ ijْعملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijْعملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijْعملَُ اqَوَرُسوُ'ُ ا ُ ijوهذا فيـه أالدب بـرد وهذا فيـه أالدب بـرد وهذا فيـه أالدب بـرد وهذا فيـه أالدب بـرد » » » » ا
م م م م &&&&م غييب ال ٔاحد يعرفه، يبقم غييب ال ٔاحد يعرفه، يبقم غييب ال ٔاحد يعرفه، يبقم غييب ال ٔاحد يعرفه، يبقىىىى هللا ورسـو' ٔاعـمل، يف  هللا ورسـو' ٔاعـمل، يف  هللا ورسـو' ٔاعـمل، يف  هللا ورسـو' ٔاعـمل، يف العمل ٕاىل عامله، هذا الالعمل ٕاىل عامله، هذا الالعمل ٕاىل عامله، هذا الالعمل ٕاىل عامله، هذا ال

ة بعد مـوت النـيب نقـول هللا ٔاعـمل، ال نقـول هللا ورسـو' ٔاعـمل، ٔالن ة بعد مـوت النـيب نقـول هللا ٔاعـمل، ال نقـول هللا ورسـو' ٔاعـمل، ٔالن ة بعد مـوت النـيب نقـول هللا ٔاعـمل، ال نقـول هللا ورسـو' ٔاعـمل، ٔالن ة بعد مـوت النـيب نقـول هللا ٔاعـمل، ال نقـول هللا ورسـو' ٔاعـمل، ٔالن أالمور اDنيويأالمور اDنيويأالمور اDنيويأالمور اDنيوي
        ....النيب النيب النيب النيب مبمبمبمبوته ال يعمل الغيب، فنقول هللا ٔاعملوته ال يعمل الغيب، فنقول هللا ٔاعملوته ال يعمل الغيب، فنقول هللا ٔاعملوته ال يعمل الغيب، فنقول هللا ٔاعمل

ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ : : : : قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ «««« iُه ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ن
�
ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ فَا iُه ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ن
�
ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ فَا iُه ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ن
�
ُِّمُمكْ ِدينَُمكْ فَا iُه ِجْربِيُل اqَ®ُمكْ يَُعل ن
�
فٕاذن اDين مبـفٕاذن اDين مبـفٕاذن اDين مبـفٕاذن اDين مبـينينينين عـىل ثالثـة ٔادوار ورتـب،  عـىل ثالثـة ٔادوار ورتـب،  عـىل ثالثـة ٔادوار ورتـب،  عـىل ثالثـة ٔادوار ورتـب، » » » » فَا

 قـربك مـا دينـك؟ تـسأل  قـربك مـا دينـك؟ تـسأل  قـربك مـا دينـك؟ تـسأل  قـربك مـا دينـك؟ تـسأل وهو إالسالم، وإالميان، وإالحسان، يعوهو إالسالم، وإالميان، وإالحسان، يعوهو إالسالم، وإالميان، وإالحسان، يعوهو إالسالم، وإالميان، وإالحسان، يعينينينين ٔانت تسأل يف ٔانت تسأل يف ٔانت تسأل يف ٔانت تسأل يف
تواتواتواتواظظظظب يف املعهد وتـتعمل العـمل مـسأ¦ ب يف املعهد وتـتعمل العـمل مـسأ¦ ب يف املعهد وتـتعمل العـمل مـسأ¦ ب يف املعهد وتـتعمل العـمل مـسأ¦ ٔان ٔان ٔان ٔان عن إالسالم وإالميان وإالحسان، ففائدة عن إالسالم وإالميان وإالحسان، ففائدة عن إالسالم وإالميان وإالحسان، ففائدة عن إالسالم وإالميان وإالحسان، ففائدة 

مسأ¦ ٕان ٔانت لك يوم ترتقي يف دينك نظر� وتعمل مسأ¦ ٕان ٔانت لك يوم ترتقي يف دينك نظر� وتعمل مسأ¦ ٕان ٔانت لك يوم ترتقي يف دينك نظر� وتعمل مسأ¦ ٕان ٔانت لك يوم ترتقي يف دينك نظر� وتعمل مبمبمبمبا تعلمته وتدعوا غريك ٕاىل ما ا تعلمته وتدعوا غريك ٕاىل ما ا تعلمته وتدعوا غريك ٕاىل ما ا تعلمته وتدعوا غريك ٕاىل ما 
﴿﴿﴿﴿ Èتعلمته وتصرب عىل ذ Èتعلمته وتصرب عىل ذ Èتعلمته وتصرب عىل ذ Èتعلمته وتصرب عىل ذ ِ ْ ِ ْ ِ ٍ ****    َوالَْعَوالَْعَوالَْعَوالَْعرصرصرصْرصِ ْ ْ ٍ ْ ٍ نَساَن لَِفي ُخرسرسرسْرسٍ ْ

�
نi اال �

نَساَن لَِفي ُخا
�
نi اال �

نَساَن لَِفي ُخا
�
نi اال �

نَساَن لَِفي ُخا
�
نi اال �

يَن ****        ا ِ iáا iال
�
يَن ا ِ iáا iال
�
يَن ا ِ iáا iال
�
يَن ا ِ iáا iال
�
آَمنُوا َوَمعِلُوا آَمنُوا َوَمعِلُوا آَمنُوا َوَمعِلُوا آَمنُوا َوَمعِلُوا ا

ْربِ  iاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِ�لَْحّقِ َوتََواَصْوا ِ�لـص iْربِ الص iاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِ�لَْحّقِ َوتََواَصْوا ِ�لـص iْربِ الص iاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِ�لَْحّقِ َوتََواَصْوا ِ�لـص iْربِ الص iاِلَحاِت َوتََواَصْوا ِ�لَْحّقِ َوتََواَصْوا ِ�لـص iفعـمل، ومعـل، ودعـوة، وصـرب حـىت  فعـمل، ومعـل، ودعـوة، وصـرب حـىت  فعـمل، ومعـل، ودعـوة، وصـرب حـىت  فعـمل، ومعـل، ودعـوة، وصـرب حـىت الص ﴾﴾﴾﴾



  الثاني من األربعني النووية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

        ....تكون Íجيًا، فهذا هو اDينتكون Íجيًا، فهذا هو اDينتكون Íجيًا، فهذا هو اDينتكون Íجيًا، فهذا هو اDين

 يف اDين، ف يف اDين، ف يف اDين، ف يف اDين، فلكلكلكلك ما  ما  ما  ما نظر عىل مك حتصل من درجاتنظر عىل مك حتصل من درجاتنظر عىل مك حتصل من درجاتنظر عىل مك حتصل من درجاتٔان تعمل فهرس وت ٔان تعمل فهرس وت ٔان تعمل فهرس وت ٔان تعمل فهرس وت وÈá ال مانع وÈá ال مانع وÈá ال مانع وÈá ال مانع 
راكن إالسـالم، ٔاو الـشهادة راكن إالسـالم، ٔاو الـشهادة راكن إالسـالم، ٔاو الـشهادة راكن إالسـالم، ٔاو الـشهادة تتعمل يشء تقول خالص، ٕاقامة الصالة هذا ركن مـن أ تتعمل يشء تقول خالص، ٕاقامة الصالة هذا ركن مـن أ تتعمل يشء تقول خالص، ٕاقامة الصالة هذا ركن مـن أ تتعمل يشء تقول خالص، ٕاقامة الصالة هذا ركن مـن أ 

ٔان تتعمل الشهادة معناها، وما يقتضهيا، وما تلزتمه هذه الشهادة مث تطبقها معلًيا، مث ٔان تتعمل الشهادة معناها، وما يقتضهيا، وما تلزتمه هذه الشهادة مث تطبقها معلًيا، مث ٔان تتعمل الشهادة معناها، وما يقتضهيا، وما تلزتمه هذه الشهادة مث تطبقها معلًيا، مث ٔان تتعمل الشهادة معناها، وما يقتضهيا، وما تلزتمه هذه الشهادة مث تطبقها معلًيا، مث 
تدعوا غريك ٕاىل ذÈ وتصرب، تصرب متعلًما، وتصرب عامال، وتصرب داعيـة متواصـيا تدعوا غريك ٕاىل ذÈ وتصرب، تصرب متعلًما، وتصرب عامال، وتصرب داعيـة متواصـيا تدعوا غريك ٕاىل ذÈ وتصرب، تصرب متعلًما، وتصرب عامال، وتصرب داعيـة متواصـيا تدعوا غريك ٕاىل ذÈ وتصرب، تصرب متعلًما، وتصرب عامال، وتصرب داعيـة متواصـيا 

        . . . . �حلق، هبذا تنجح وتفلح�حلق، هبذا تنجح وتفلح�حلق، هبذا تنجح وتفلح�حلق، هبذا تنجح وتفلح

        ؤاتوب ٕاليكؤاتوب ٕاليكؤاتوب ٕاليكؤاتوب ٕاليكسـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا' ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا' ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا' ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك سـبحانك اللهم وحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا' ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك 

        ....والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ....انهتـانهتـانهتـانهتـىىىى اDرس الثاين  اDرس الثاين  اDرس الثاين  اDرس الثاين 

        
    


